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الري!صلىخحألئه!!ص
الخحقيقمقدمة

محمدرسولهعلىوالسلامو[لصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن

التبوكية".ب"الوسالةف!ميت،الشامبلادفياصحابهإلىوارسلها

ولانعا!فىاعلالبروألمعوى>وتعاونو(عل:تعالىقوله[لمؤلففيها!سر

منانوذكر،[2:ئدة]الحا(أئعمابشديدألله)نأللهئقوأولعذو!ولاثصا

اللهإلىالهجرةسفرعلىالتعاونوالتقوىالبرعلىالتعاونأعظم

وإرشادا.وتعليمأونصيحةمساعدة4والقلبواللسانباليدورسوله

بذلوطريقه،ع!يالهالتبيعنالمو!وثالعلمالسفرهذازاداذوبين

إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد

وعحودهالأعرمالوراس.وجهكلمنإليهالافتقاروتحقيقبالكلية

بحيثا،القراناياتفيوالتدبرالتفكردوامهوإنماذلكفي

مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ



الامواتبمرافقةفعليهالسفرهذاأ!ادمنأذالمؤل!فذكرثم

،مقصدهإلىبمرافقتهميبلغفإنهاحياء،العالمفيهمالذين

فإنهمأموات،ال!ئاسفيهمالذينالأحياءمرافسقةمنوليحذر

ضذ>:تعالىقولهعندو[قفأيكونأذوعليه.طريقهعليهيقطعوذ

لمامتدبرا،[991:]الأعواف(ول9!تجهلينعرف!عنولاتعشفألعفووآمى

فيهم،اللهحقواداء،الخلقمعالحعاشرةحسنمنتضمنه

شرهمامنوالسلامة

ياتالاعلىالكلامفىمنفورةتحقيقاتالرسالةأثناءوفي

وانقسامواثارهاومقتضياتهاالهجرةهذهحقيقةويحان،والأحاديث

الطروسلوكمنها،الاستفادةإلىالقارىءتشوقإزاءها،الناس

منيب-عبدكلغايةهوالدى،اللهإلىسفرهفيالقويم

الوسالة:هذهطبعات-قي

طبعباجليلةمعافيمنتضمنتهوماالرسالةهذهأهميةإلىنطرأ

التبوكية!"الرسالةبعنوانأوأإطا،مختلفةبعناوينمراتعذة

الحرموخطيبإمامالسمحأبيعبدالطاهرالشيخواهتمامبصراجعة

13-الم7سنةالحكرمةبمكةالسلفيةبال!ظبعة،الشريفالحكي

"تحفة:انوبعنواربه"إلىالمهاجر"زاد:بعنوانأيضأوطبعت

ولائعاولؤاعلىلبروألتقوي>وتعا!نوأعلى:تعالى!لهتفسيرفيالأحباب

طبعاتهاوتوالت،(*.-"ا<"لعقا+شديدالله!ناللهوأتقو(وانعدونهالاثم

الخطية،أصولهاإلىالرجوعدونالأولىالطبعةعلىبالاعتماد

كامضاالنصاصبححتى،والسقطوالتحريفالتصحيففيهاوكحو



.الصوابإلىيهتديلاحيرانفيهاالقارىءيقفثكثيرةمواضعفي

لصعليمالشيخبتحقيقلهاجديدةطبعةأخيراصدرتوقد

سنةبيروتفيحزمابنودارجدةفيالخرازمكتبةعنالهلالي

وصفها()الاتيبرليننسخةعلىإخراجهافياعتمد9131،

الفصلالطبعةهذهفيواسندركذكوها،سبقالتيالاولىوالطبعة

بعضواستفاد،السابقةالطبعاتمئهخلتالذيالأخير

عادةعلىجريأولكتهإليها،رجعالتيالمخطوطةمنالتصحيحات

تخويجإلىاهتمامهجلوجهالتراثبكتبالمشتغلينمنكثير

كتبهمنالمؤلفكلامونقلالاعلاموتوجمةوالائارالأحاديث

الحؤلفترجسمةمعالكتابخرجحمتى،صفحاتفيالأخرى

فيوهو،صفحةثلافمائةهنأكثرفيوالفهارسوالخعليقات

منيخمكنالنعفلماما.فقطورقة13إليهاالمشارالمخطوطة

ويكفي،كثيرةمواضعفيالصوابوجهعلىوضبطهتحريره

وفيالأخيرالفصلفيالطبعةوهذهطيعتهبينيقارذاذالقارىء

الخوضاحبلافإني.الطبعتينبينالفوقليدرك،الفصولبقية

منها.النماذجوسردوالتحريفاتالأخطاءدنفي

الطبعة:هذهفىالمعتمدةالأصولس

وقد،اعلمماعلىخطيةنسخعشرالرسالةهذهمنتوجد

وصفها:يليوفيمامنها،خحسعلىالحصولمنتمكنت

-ب001)الورقة]9"هـ2[برقمبرلينفيالدولةمكتبةنسخة!1

الناسخ،واسمالنسختاريخعليهاوليس،نسخيبخطكتبتأ(،113



مقابلةتامةنسخةوهيعشر.الحاديالقرنمخطوطاتمنولعلها

نادر.والسقط،قليلفيهاوالخطأ،عنهالمنسوخالاصلعلى

]9138/2[برقمالمكرمةبحكةالقرىأمجامعةنسخة2(

جيد،فسخييخطوهي9126،سنةكتبتا(،3-لاب15)الورقة

الأخير.الفصلوينقصها،والتحريفاتالأخطاءكئيرةولكغها

فيئ[الدلممجموعة22]رقمالوطنيةفهدالملكمكتبةنسخة3(

النسخةتوافقوهي،نسخيبخط،4"12سخةكتبت،ورقةعشرين

الأخير.الفصلأيضأوينقصها،والسقطالتحريففيالسابقة

22في451/86[،بوقمبالرياضالسعوديةالمكتبةنسخة4(

"بلغاخرها:وفيتقديرأ،عشرالثالثالقرنفيكتبت،ورقة

".بالقويليساصلعلىوالإمكانالطاقةبحسبوتصحيحأمقابلة

السابقتين.النسختينمتلوهي

مجموعةمن]9!3147[برقمالوطنيةفهدالملكمكتبةنسخة5(

وناسخها1356،سنةشعبانفيكتبت،ورقة16فيشقراء،

عبدالله،بنمحمدبناعبدالكريمبنعبدالعزيؤبنإبراهيمبنمحمد

"رحلة:الضسخةهذهوعنوان.1316سنةكتبتنسخةعنن!حخهاوقد

السابقة.الثلاثالنسخمثلوهي،"تبوكإلىالقيمابن

النسخأصحبرليننسخةأنليظهرالنسخهذهدراسةوبعد

فهيواحد،أصلإلىترجعالمذكورةالأربعوالنسخوأكملها،

الحواضع.اكثرفيوالاضطرابوالسقطالتحريففيتتفق



التحقيق:منهج*

وهيواصحها،النسخاقدملكونهاأصلابرليننسخةاتخذت

بالنسخوقابلتهاغيرها،فييردلمالذيالاخيرالفصلبزيادةتنفرد

واظاهراخطأفيهماكانإذاإلاالاصلعناعدلولم،الأخرى

وقد.معكوفتينبينبوضعهالسقطواستدركحتمرجوحة،قراءة

ثمالأمر،بدايةفيوالتحريفاتالفروداجميعاحصيتكنت

ولذأ،النساخمنواضححةتحريفاتأكثرهافانعنها،النظرصرفث

إلىواشرت،العبارةديوجهلهاالتيالفروقإلىبالاشارةاكتفيت

وقد.بينةعلىالقارىءليكونالنسخوبقيةالاصلفيالسقط

ولخسخةب)ق!أ،القرىامولنسخة،بالاصلبرلينلنسخةرمفىلث

ولنسخةب)ر،،بالرياضالسعوديةالمكتبةولنسخةب)د(،الدلم

ب)لش(.لشقراء

التحريفكثيرةفوجدتها،الأولىالطبعةايضأورا!عت

فيعنهاتختلفولكنها،الخطيةالن!خعلىمقابلتهابعدوالسقط

واختصار،الاصلعلىالمهمةالؤياداتيعضوفيها،كثيرةمواضع

ولعلبأط،.إليهااشرثوقد.الاياتفيوخاصةالعبارةفي

المصريةالكتبدارنسخةالطبعةهذهعنهاطبعتالذيالأصل

فهرسفيذكرهاو!دكما148(-913)الورقة[مجاميعم]13

وقد311(.)1/الكتبلدارالثانيوالفهرس)7/91!(الخديوية

لي:وقيل،فلحفلممرارا،النسخةهذهعلى[لحصولحاولت

الآنهتوجدلاإنها



النص،احزرتوالمطبوعةبالمخطوطاتالاصلمقابلةبعد

ويزيليوئقهبماعليهعلقتثم،الضرورةعندبضبطهوقمت

كنىفيفالموضوع،النعليقاتهذهفيأطلولملحعنهالإشكال

إلىبحاجةليسبسهولةويفهمهالنصيقراالذيوالقارىءعنها،

.الشرح

إنهوالسداد،الهدىواساله،توفيقهعلىاللهاحمدالختاموفي

النصير.ونعمالمولىنعم

شمسعزيرمحملى
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الخ!يةالنيخمةنماةة



صىعمولم

-.جقمملتلممضغمذ(ندكي!االذيجمذمل3ف!تماءكىلىفماس!فياصغ!إتغدحغطلمبهفألداا

!كا!!أريئهحمىأل!ازأرظبذلتمل!مضابئيجد،اهـسمالنبىا.!ضايشمنسبعط!

وص!حرمممجم!!!أتمع!!امل!ك2اسيصكة[لئهولطام!برانثمل!ىجمدحدد

عإ/لىثمإل!إزبرلزاتولىل!وسيرراامحما،لظولقا3في/ئ!يتولىلابمن!اتنمااسعيمكىص

مم!!ام!/ثهوع!أدلط!ماعلىبهيملىاتمأش!لت!لم؟ذددابىأ!يكأصئطناسوا!و

وهدلننال!!اجتئلى1يخرفيطيئكيغترلالربه!طولينفي!رنيبمغلأبفمفي

قيظكزمم!اكر!!زدالحل!!ابرمنبضم!طفانملؤ1و!نجأدمسبئدمونههأجمهبتموا

صس!ه!/-ل!!!!كلأ!0ع!ممط!،وحمبتم!ميظبه!كلبمقي)نجمون[لولصلجيفي!

جمدفئكلكىاأفالدممكلمكىا!جمامم!ال!فيا!لبر،المحقوممهاكىلا1إلزلةولسعأأ!بر4فلس

شدل!رذإلبرحبر1.الىلىد،فيلمفى!نالز!ناماواب!!مافهـاالعالىدكهفيمئح!بئلى1ص

لدطيي!كلفن!لىلمجللحدعأدانفز)لىثيعندالا!لإعللىحم!!امدبهركوذنمجقفمالتتدكعلمحذكلا

فيوالنبوو!!د!ك!اوأمملألمحسال!وا؟لوإ/أ7صط!لللى(دأناوناليرهماإظشز،لىا

ظشطألى!ئ!اطلىسق!ة!با%طشاحليلالىظ!يرنحزوعذ،ونالأنخملأ+أ

قعتيزسايرفرالتقرىسه!اعمايخ!ميح!للمممد،أوأمئالىولضكركل!د1سلأسا!لمديىكتنرة

لىفي!لمقثرقال!فىضطابرلىعليمكصالميزءنرئذفمالمألئ!دمامر/ال!الىل!!بر!يا[

ر!!لىر!دأصز4حجوبرا3السدلمفئداكأل!فعىلى!برنماادبرإدفملننو!غمأ!بئميز!

في)1ئمللياحممالودرفيالحلوهـصلالركيا!لماالمظىأحمهـ!بمرفىبرمم!؟اوالإ3برس!لمو!ا

عرئضلرلمححييهبمجمامم!لا-ا،فاتملابروإلشاإفيخظئمالصيرمملمالئبملمااناد!حمطكافيلمؤ)افييخه

حمشيد"شؤلاحزنأألىأيرص!غلطواحؤ1طلرإبهرا-رداإن!!!اب!فيفلىألعمرع!ابرماليئ

-حم!3لحشس!ملاض!ع!س،لجزممطحكؤلي،نأسبردلممأمحريبرلإبر"كفهم!إد!بىا!يز

.سبم9نا؟لرلمطزيرل!جملى!/لقآحصايرةزولزأؤ4لمعكنرحش!ل!أ؟ذطذاس/4يماوقئ/كصفرحر!!

!أ!لميرحصطكىطأأ،ث!قرلو1لإلرتوسؤالحاا!بما!أالضطكلزليفيف!ااش-لزيئقلمح!إا-!رمم!

خرسلضفلر3أتإ/!نلىا!لىزبماصوصتم!لبزلىصوا.غمظلمول!ذص!سنمماومم!!ول!لردبم؟

لم/حفىبانااشاةأت.الزسأ؟متبرإقئرحرسا3حى!د!ايزبرفيلولمالىعولأ.ددبرت!/جممض

الاصل()نسخةأول



!-.--.ث--001-
جنم-وألزحرأ-سم".لحم1.فيدش.بمفىمامماعلى؟لىخزكعياكا1،فينجذتمظأ-تتاأ.!ولص!-

لزكبالتغافيسمدلمزل!ب!سرصضف!دالمخمأ1فيخمدحمعضاداطلمجىحمش!و1

ا!أد!لإسملزلإبرا!جمللردرنرأأ.قم"!)إ1مغقيحظدىاش!رحسشأمئمأست!يم!طو

يخغلرازؤسىرت!وسككو!متش!ايعم!!وللرليمن)البتننمتلىممار3مميم

طغ!دمماننج!ى!واحاصاااكىالىعذ1ققأقأاب!ثلرنجعر1)في4هـضماكسلملركلغلىك!إ

لميناثر-المح!دعذ!ابطوكصلمالي!اإفتأإ!مافىود!بألتمعلغ؟أنظلرأ!صالدبرعلاا

داعبأد!رتجلوبلافباكل!ك!1ثاودوطغبنك!لر9يخضللىلملمجادأليال!إمتى

كااصاواوظ!ا!اعلإطثن!لتو،رنماوفنلرحلإبلوكملرمخروأقبماس!لطوا

-!افزثششم!كرعركدفجأاممهقه!يمرالمحعؤلماتانجةضصثى!خم!رلىبىهمضاكه."

دو،ان!إصتىونحطئستالهضيزكصجم!ل!اباننألخأائحمانذل!عتنفأ.

!احو1ماوديفي!ر!فياوع!3ح!صو!ىلدغفصمم!إ5صظ!ءس!فاا!-.

لث!اط!يخفألمواول!ذئرضصيهىةفيمكلتحلوكىافي!ةصكللمحافلفى!!دفا..--!..س

ب1ا!اممث!خربمح!برب!كرصمضبه!و!تبىصسطالذك!هـلحيث

لبالوبلرأ!ك!إلذيفوممهألكلمحينثاالفىدذ)كحصزا-.

لىالصكلعشر"ابرا،ليهسبتدطت!!!!ماظسب!إتلبىحمدحمهبهثشمغ!فةوكدكا

جم!47!زصطف!أطصأتر1اءد،حلمطاي!قلبمخوعف!س!ب(فد!سقئنمابص.-

فيمماسننوكلعال!ا(ثىل!نسيمطعمغاك!منشيم!ص!لس!!ا!لصممىصامنو!

وآصمغ،+حودحصأ!يابرمأتلا)ثفيوحي5نجمارسهلحىدغالمخممدركلقلاقيوكامىالط

-كىأبه!!5لىظطيليعصغيتامماك!4-جمو)ؤ/،نجمال111لرد!جدألحؤثص7إآجم!،--.ث!

!ل!طز!7هـشنفيينىسوهـاعم!تنأش!د!سة-!الكل!دصافع!هصه!أالالم.!.!.

*ا-.---!حس
دفكىعشطىلمحصورنملسك-ث!أعنكغحمشضىسه!مسىاا!كسدسىجم!حرحمبمالىكهمنالملم-/4-+-.!ا

حمدش!(ملوإخبجمإلصرهـح!حروحدطأ(مأضااماخمحا!سها:ول!فمصوشرااس-؟-ة-ححس

-ط-"-.ممي!و-.ج!!-+--7!

كمياالبم.4وحإقعماطلإطسأ!و!ماألصه.+ع!فىعنم/يمد!!عضهلبز!كأميحممطاهـكيصنحبنننلألم//!حم!-!لاس6!غ!

ول-+!؟-ز-3-6لإ*--.!ثبما--كض؟*73.-+ه

نمرذأ!ث!ثلأ!لأف!كصألآجمز/أ.-ا-"أ)د.*،هأأحلأتبما"برأ+1لأ.!أ+-ثد.:!ا،..3.!احصح!تحشت-ضيح!

.00--؟طيا.11ط!---!-9+1ؤثآخ+06حل!.!ل!*!دط.!ي

ر7.لم-73لمةدثلفاالم+6+،-"!!ةت-+06لآ0!لأهثلأثم6-ط6.الل!لأ-6-!خبماد-جل!..

يه.--؟+لألأ،أسلأ.+.-)-.يه..- ؟.-لىف!!لأ6-ث!3كترلىف06إ-يا.صثبلأثلإ-!!،.خلأ7.ث!؟-ث!.+ص،. *

الأصل()نسخهآخو



،فادمممالىصا7فئالا!بعنئىيركشطال!صلفالكؤلتبهلاب

انهف.البئبخيحباعممارأشافىلدلمدبماننىقلبي.

دوفضطولى!،!اد/ألوممرالهلىفطأحزجكلا!اساهذا.ا 05ء+.جمأ.إ
ـ.

سدئىدمابلها!ثباالليعئش[دصمع!صراان1دنيها177

ث!.ظم!دف!اطل!1غفته1جمذادلىلثففاخذ!2لماكادا

تنمفالف.ل!المحفىلمح!أب!لنبنفا.ثمفىممضنمأبهل!للثجما...

فاا!ث!!أأ،ثحالئ!ادف+-داثافىإئجغ4!س؟إ وأ!ارلثصمادأجادب0ياول!جماكض-لاحماحأ!بصئامنجطلفسر
.كارظ!ثلالترلداشاوكامنرهداختبو1لر.+
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ما0ه!اير!ال!"0جرداولىاللهوالمح!د-:-!*،جميت:-

أدد3إلكلوم!لماسه!كلاإلبفىا.تس!.7ج"-4ءس

!المحدللهرب!"!صنرس!أ.--؟-ط.!.!!+ب؟حيلم--6تم،آ
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.!.-

في(كا.!ر-ا-،+4،تة-

،!،.:ط4.لا+-فيت-آ،7-ذ

لصضصرلحعافىناسغئ!صلذسكل!ئهبمابةلينخعزلأ+-.!+ضأ!إنجلم-؟

لرحبملرحمعالق!اأ0ظ....--.7.--ش:!!.جمبم*ء"ثمحمأبمور!لم

..-ء.كاةت+فىا0ص.!!شجرأ؟أ

بحةلمحعالمم+نخ! "كمأبر3+لىبههاسليهرابعبزندبابياكي!+كل(بهأ-اصليبما7!!!-بر؟م

+-.--لأ-++.::،-قي-بم4.+.-ات

لبنل!لىك!!لىلتأ-!لييب!بز!حما!ننبك!د"ئل-فيآ؟"1

-،..-.4ير."."س-.ث-.::3!77.\؟-.؟ولت"؟+ص*ك!7-!!!"كفتز؟لى: ء-إيم!!.فيبب!بصف!إلهـبرسم304.ح!!!"ا!اهك.--ا!لىأ+ط

لأ-+-،.!ش:،؟أ+في.!-.،.+ء.م!--صهبنجص-5خ+كأتنش-..-ا.فيكحش

-س!تجبو!+قيإ-حم!+في-ة-!!-7--ير؟ش:ولول+.،.(!ننخ!يرأكلةثيمن!!ة-س.تظ!؟.كا-!

-ض..-3+-،.!+-!لمأ:ة-!:خثول.-ط3إ.-ثك-ك!لمح!!عن!ف،-++ج!إشج-لم":؟!سش.+.ت-قيسمصتد!ذبخط!!
.-.ا.-.-.---.طت:.+!؟يم-+ة.".-ت--.:ا-."ا:يم.!--ت!.-ب+++!بخكغير+..ة

1لم3ل-ب!-!ء!ح!0+-مبه!-سء!!-س.!؟.كك!ت،ش!-.!+ش؟بر.ء." أك!طح!ء+ت+--نجنج-ت!.4!-7فييمير++؟-تول6.ءكاكا-ي؟تكي-جثص!خيق"لر-أط!ت!؟:+

.،+لم.3-0:..-ؤ-ط-ئحع..+!اجع!+ر"+س!اي-ش-9+ءمحب*ولتا"--.سىشصكبم.

.ء:"س!1لمحتع!-تجبر-+تهانج!ج!!يكا!+-+،.

(ق)نسخةاول



الساوارادئحنوكيمللفىدننأدحيمواا-الأفى،س!سبص

مفد!شبمماوا!!ور-لوبا!شالوواصظنننافيصئ!"

2)عزمثناطع!غ3شيئب1ح!مدزلماولناورنغبحالذيامط

معفىثعلبلجىلدمم!د[ضىلمأؤك!لبدؤلىششافاطرطأ

برامنال!جم!(!ح!في3هـا!مجتالمسممالعال!4لىظمر!ا

فاييثبردعلخدفىفي!لرأنبهادر3،دسول!1!اللهادبالئي!

احدهاا-ش!مااكضجلألأا!ئمل+!هسأإللث!اخلم!اىلمحةممامما

نملب!يإد!بضفي!الطبمعزحهالفدمماامافا.طيباالصديبرىل!ا

بت!كئذاليبكلاوعكرو)دأدالحا!صفأدلزمحسرعلبها

لظكدافلبرلدالمىثسافاكامسئعبد(للئإداللة

و(فس!اال!عدكالبميالمحشد.يحرظكلالسضل!شىفو7اجمولىطا

بيزبهزالا!ينتو!أفنولدد!نأالمالمحداامذهدنا

لعهز"جئهت،المحوهفئ:-فالفىجاجضوأتائحموالوس!ل!

صئ!ل!س(لغ!بمافالوحم!ثنىلمواعد!ساودأ/فعماهذه

عبئاالائهلىضدا!الممدذثدبهمالمحشهلمحصمرم

و!بصدفىالزمح!طل!هدص!إ

ل!ب!!ائصل!أكشاصسمو

لمضالططث

!

(ق)فسخهآخو



ساة----حىطا!هء،-ضت+،!ر!لإو:لز-ت

د،ذممع!منما!كآ[شالىضمالم!أبحهـلمفيكت!فيع!إلرسهمح!!جصر !ا-جم!عفرت.ـب!ع!؟!ر!ر!اططإ!ا
عهاص!

أ*عكلصالحطاأ

كادك!بردبغلميصنجيائمبمقألدشر!7؟لصالميخب!!بههبهاأيعلمحك!جمهلطقطثم!لدق!صلزطصعلم

اغمابصقيت+يهبلماحمفى!لسعاجمدر3!فيذا!لمم!ادثولظلىلا.لح!ا؟دىئرع!إ

ف!بىفي3ب!لأ2رل!ا-4رن!أالماجمححممالىبزع!.لمح!يم:-تح!،ا

الم!ايههدلىاس!3صايخكلكئملأسبىعتن!3ظك!لد+-ت!!ئة!إلبهضلاج!ما!ى!3ستصعاماخا
ك!

لمطمر4احروولمحتلمحضلطيخامؤإلش-حؤ.ش:طص!هطكإ/؟اح!تج!لهيه!ك!"ثخب1

نجماعيبهم!عفىشالتلالا/9طحر،!تض!ددلمحبهعليرذئم!اظ.بهفىلأ.حدا

!لمحيي!!ا-!أيرلىدااء!الى"ائوطىلرن!ؤحيجمصك!اوقاحمملما!!لظطصدك!ا4شا!!كثعا

+طخ!!!ن!6ئ!أ!لميهئكمانيثس3شحرث//لذكط!جمماحح!ركاسباكىا7ب115/!مح!ى!

ابرحمضلمج!!رلمكاحلىت2خ!خأأ؟جهرو-!للأكئمالىول!أحضعأيىض!خمطاعنركو3

لمحفسشظأ/أ"طأعمه!مم!جرل!حمى!ثأع!ملئق!2!ا/طما/خئ!ددنجما!ثما
ث!-66د

ىىردم(كتاما؟أ!مطشااىىأس!اللقبمعل!ليهرولئآد!!إ!؟ي!6

ل!:!ما6!لثجميح!اد-لتمم!فيغطإئىيم!كلوآ"يم،لح!!!،س!لمأ!؟أذ.أ!!-

اطور!اوعهـلم!دين.ل!اا.--7،
6جمفجم!الئا6ل!د!إ.!اشضهتبصبعه!حي+!--أ

ح!كرا!خأ،فالأنجد!فتببمط!دك!خأأل!فع/أ!داأا!وللفلم!!ظأ+0 .ة-؟3.--ت.+!ثم!،أ

كهف.!+اصفجمعأيزثك!!فأ!طعصحمكعصرلمحبرك!إمصف!*ث!6ب

إلىا.إكس!حمعااضدجم!ان!طة!ا-ئمفي+!فيلظاء+وإءاحلء---إا!مادأل!

/

لم+حهالم+،ش

(د)نسخةاول



!!+!.!ح-إحصماتنإت-اضلإلتموم!،أكل!:خلىإاث/.شممدتا

!ا؟!-أ!مم!ضصمحل/صةيمىيختلة!جأقيا!فيكأإى!تأإمأعب

سئطعبوليانهاألعيأكىنم!لسرللييصاأأطدأثنجن!جملاقكصلآؤحك

ميدحيك!مخأك!دص/لنفسىظو!طافافتاأ!لا!حسفىيرد!طا

هر!-7فا!لما-ديفا"ف!لثهط-+/لئ6!و-فيخع!ال

بم-نمف!-/ثرجمصهؤ:!شث!تحئمطلصلىئمأأص!جميصلبمشس.+ظفش!قا

+طور!لمسخمهصصويعتاكلشسط!ائخط!ضيهخر؟!ه"ا

لج!-س.-لدهاك!ا!أتإلكلص!ثدىكمث!.!لمحسمع.ا-سش!ثتا

-!ة!".!!ث!مس!!اصل!كىعلىلح!!!!صك

!نالاصضض-،1ت---ءل!ا
حصهـ.ممى-ب

!لأا؟!

)د(آيط



دجم!في-لجصضدعر[لدمحما!يم.

إلمحاجمنلمئبابدجميمألمحبئسلترجميعضالمحللىحضمحصمعولكما،3ل!ن!+

ؤئ!مفيجم!بكلبملذتم!لضنج!صممشق!ىحمدبرملم!ضر!آهد!م

الضل!عل!جممكا!لهحم!مح!!ثبمإكل4طمائملم!!ل!!لا

!فلأفىدنئكلدىاظدل!لتصصل!اع!اودقايروظتن/لن!لضدق!لجمم!-

بقطلى!ئ/لابترلظالع!شدبلإال!كو)لن!!ل!؟إكلمأ

لببميخبفمبظمم!بيماشمصافجماكيتجمي!معماح!ا!!

لئ!وفرا!3ويمربغثأ!و!لج!لايخلإكلهأئبرم

ف!برط!سيملىص!لىاجمبلع!!لمجير!للإأ!!بالىجمعا!.

ال!عفميفزولم!شفأ+(،اك!صتمل!سالمحابنمصوجمئما

دصلمحآمحزلمأعلصصفمافي،ع!ببم!لمج!!ئع!1!بئلأجم!!ا!ليغفبه!

لفنىيببغأثي!اكوءلم/جس،ل!يىو!اأحم!برمممااكصمصرسطلم!يهأ!ق.

-1محينيولمل!أإههـمعالاسرد!ث!أ51ولمخيهصل!لرمهاجماحابيد!أ

كاب!صزصصيأالم+حنىل!ب!جم!!ماولطلمخن!صيلؤإعا

ل!ءقي/أكي!رلمجمخص!البرو!ل!مم!ئمنىءلمحنيلحظاابمأ00
لخال!ممأ+!سصاتصد!لدقلكتميرع!لما+!كلىل!قئئلطلما"،

فىف!تىئيلعظ،اسلملىلصا2وك!دليك!ثمسعأ!/"لا!لموا

.فى4!ضثصق!بخر!قفمتق!لضمع!الملظلفكئكىا

أهملإكتئمدمان!ثت!كىممض!طؤمحمصنثلعضن!كالاا

حمئرئزأ!ر!إلتوثلوامئ!أإمألاهـ!ى!دلبهاعرميم،

لبى-ا

(ر)نسخهاول



س-.-

-.-----.-------.،.جممذ،؟؟ت+طر"

نج!:سح!يملم؟حمم.!:أ!..-ط!أ-."دطث.،/!.ا.جمبرجمبم2!:3.كز!!ما

"-نف"ض!!بر!بكللينمبو،"مب!تمصيناشللغأءعبز"ك!حألىب!

!ثبم.ذ+أ!ف!!اذأبث!برضطفى!إأعرمماولغن!مبن،ل!كلئم!صا!ا.

ام-غدفي؟عي!فيلممابهماجميم!ئميبهاعيكطع!اصفأل!!ظئهه4

ئي6ممح!فيلمحؤ!/!روثاسالاععلملمعا،!اجمينا،مملطفأام!

%!،صس؟..دضطكينكصسيظأح!!مجممرالىس!لرؤلالي3ثاس!يه!ألئيدياإ

أممةبت-!وهدل!بم/لمجمئلئفر/نتما،!م!مم!6!!دالغكاءع!أ!

-،!ببم!لى"سترلخضلإبضكض-!يزألمالملابميزجمام!د!صنا!!ا

ت3!!+صل!ب!لملسرالطبوفميسزلمكطاصلىمجدفئأ!!-قاع!!جمئئ

-ئرط!ع!!!3ل!بر4لم!أفالئربئلئل!لئلىلمع!ضتلىل!لين!ائهأف!.

!أ"في،6تجنملا!!!قد!ناثيا!3ف!ككلل!عزأهقلؤلننمميكاثا

."كبن؟!أجمزالمثيلمالوصعمنراذحماجمبملبرلبمف!ال!ئضعمال!7لفمىفئ.

أ-:!ث؟ئ!.ع!9الثهمح!ي7بماد/هكللمحطلمسصع!ثلىك!فا،ب!!م

ح!!!نم7ا!علبمفعالبزيا!ه!ململمحقك!ص*سععالضلم!في
-:!بمة!،،يئ0/0جمه!لىع!!كبنل!!ضلىلصجم!ليمتم

ثك!تج!!عمبافمهـجمط01!جم!4جمصس!!لمحسلم--

.د.ت-.ا

-.6-أ//لم!ببمي!البموي!أئص!!كلكط

..!

)ر(آخرنسخة



يي-أ!نهىحه!بهبنغل!يممإلبجمتمعىه1اصبىاملإاكهحىب!إليىهكبرجم!ائم!فياال!مسهتأ
لملوجم!!،سطغجمكلاكصجلإال!ممى.للاممبر!كائنلمد!ثص

ف!ح!ب!ئر/كل!ر!رلمالدإلتىها!ى/ف!ط/لمح!فر!م!!إلعفماوتفإكىفىكليريخيرفلىل!هىك!!صبخ!بم

لىكص!لوفمابحع!ي!!نم!ا(دل!بلأجض!ا!اصم!وط.!نن/لمثئنلمحىجميع!ط.

..!صيخل!كرجمبهلم/إحج!مبخا!كاث!ىهبع!جمحصب!لمىهجمىهىهصكلكت!ك!!كغحز!الأا!ماا

!هىثم!ر!لمامممك!الماولزدبحه!؟هحقينهبمجمصالكم.مىكىإجحهىفإمأفأ

سمالر!صفى!فأالىالاالىإح!4ا!اللم!بخ!!يأقف؟كدلرفرمطب!ل!ا!خم!لم فافىجىمجلأس

ا!دفمعوااكىأوإأنصر!كلعطل!!،دثولبر!+ي!مم!إذسفى!ا! -زكىللىسطفلأجرلأمرتف

سع!ا!وفىليرفي17اظهد!!هـ!ل!كم!كل!فماو4!ايرأكسئهردظ!كأممس!خماعمال!خظث!إل!

جملى!ل!يعحبصل!ل!لفزااهىىحمرعهحلىلدفلى!لماهىر!اجمس!لبركهىلعلمحىا!حبلئشكلصيهى،/

"!ىافثمرو!ءاكص!لىالط!ك!ف!س"إلمحمكسمملىلمتهيهسدممىض!+!اقلى/ل!ممال!لؤإك!يرا

..4لىعز!!ع!لىا!ا!اصأطجملمدغكلدةفأ،هذهكىكثرلصنما!شغا!ىلؤا!إلمنكل!طىد!آ

ثص!إللكلىفير!يعسظلىط!ادإفدأفىاحمهسالنأمع!كط!اببنبهنيزة،ع!يهثرقيل!ا

فحىننتأأ7إفركا!ل!سمحلم+إلمأهحىهادخم!لبىالمح!ئنألرثىهدفأدسحىفمقمطكصا!و!

يحمصولضحد!اتم!لىقزفالأأوكرالبركىحمما!مفعصك!ذ!ك!نحمأس!أحرإلأاللم/!!الؤ!!ا

ومبل!لأكألمبد!ىمم!اغررورلمهلمحفر!ا/د!ا.س3إلمبرس!الضجمأ!كل

ئم!و!افالمئملحصلبر!يلاىحصىحهص)ف!إلرىهممما!عل!البرفيعلبهم!أحص!ث!ذ4

نبف!طنعلى!إد!!ملخا1و!وإجر!نا!س!ألا!انج!خرفا!أكلزح!(!مما!العبوثب

حمل!!لصفدكل3يما!و!وجمودطمايبمهـربرفددبالمغ!أعذ!أكصر!،!د!جمز7أ!

لىجمادلفات!برادرسصإد!هـكو7حصا!!ا!وس!لب!وركىصعلىذأ(يلموما

."..أ+أ--

(ش)نسخةاول



-.--..---كمةالتصالؤبالة

أ.--!-3++.

لم!-ب--ء-+

ا.:.ممر!ممىصتاليف

!!!العلاتالحال!الامماماليئ

.-.-أمعأ"!ىبه!كريه!إلرمعى،

ا.ا.:ابهالمجفليابمألى-ت.نر!!أدأءت!:برق!ا01-!..

!اااحكالرلمأإممضذإك!ايأداالج!!دأثبمبا-ذوفإدج4 !اأ!:-ج--ول6-".قي3أدمخ!إئعا..امينانته."!جمه

:،1.--------ثأط.!؟صأدقنم7

%ا17---.-----.تتم!!كأ"لؤركأ!..اهـخمامو!!أنجعة.".

،-"-.+-خ
ا"س!س!،..!-أل!تنجبأاسظا!!اتدالث!فيالأمتاش!ل!!ا

يتمالشر31الحرمومعمخيبإمام
:*.2-

!!م*"!-ا-الاود-.لالر.لمثرهاحكـإمخ!

..01-.-+أ+

4،+!-ا..-!!-!نبحبما+-ان!بما%لمهملمثس-

ا".ائيغإترضر!خا!!يا4عففا-نمباتبرلث:ا21!-بما

ا-....:-..-.أ!غاذاا7ائمهخم!ا.

!ا.أ!اام.::+يز-:+14+،""!-.لأ؟جم!آ4

!00،4---.-"/+.+3.-؟-

الاولىالطبعهمنالعلنوانصفحة



الري!صلىخحألئه!!ص
الخحقيقمقدمة

محمدرسولهعلىوالسلامو[لصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن

التبوكية".ب"الوسالةف!ميت،الشامبلادفياصحابهإلىوارسلها

ولانعا!فىاعلالبروألمعوى>وتعاونو(عل:تعالىقوله[لمؤلففيها!سر

منانوذكر،[2:ئدة]الحا(أئعمابشديدألله)نأللهئقوأولعذو!ولاثصا

اللهإلىالهجرةسفرعلىالتعاونوالتقوىالبرعلىالتعاونأعظم

وإرشادا.وتعليمأونصيحةمساعدة4والقلبواللسانباليدورسوله

بذلوطريقه،ع!يالهالتبيعنالمو!وثالعلمالسفرهذازاداذوبين

إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد

وعحودهالأعرمالوراس.وجهكلمنإليهالافتقاروتحقيقبالكلية

بحيثا،القراناياتفيوالتدبرالتفكردوامهوإنماذلكفي

مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ



كمالأمنلحقها!صما!ذلهأثارالإقا!إئمطلمحيمأ

12!

+!!ا
؟

ئ!تأض!عا

التنأم!صخي

لمحماليف

لمجوزيةقيوا!!أيوبجمصننأقيفيصللهآعبدقي%ملاماا

،!كاأ196)

تحق!

!ر!ز!فمين

إشرأف

عض!رجمص5ل!أصحمض+،
لكلم!11

تضولل

يخصلةأحمبلرأألمحريخفاعبدنب!سسياموسسه

أ!ةظبأجمافص

ليثر-آلززليماع



الري!صلىخحألئه!!ص
الخحقيقمقدمة

محمدرسولهعلىوالسلامو[لصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن

التبوكية".ب"الوسالةف!ميت،الشامبلادفياصحابهإلىوارسلها

ولانعا!فىاعلالبروألمعوى>وتعاونو(عل:تعالىقوله[لمؤلففيها!سر

منانوذكر،[2:ئدة]الحا(أئعمابشديدألله)نأللهئقوأولعذو!ولاثصا

اللهإلىالهجرةسفرعلىالتعاونوالتقوىالبرعلىالتعاونأعظم

وإرشادا.وتعليمأونصيحةمساعدة4والقلبواللسانباليدورسوله

بذلوطريقه،ع!يالهالتبيعنالمو!وثالعلمالسفرهذازاداذوبين

إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد

وعحودهالأعرمالوراس.وجهكلمنإليهالافتقاروتحقيقبالكلية

بحيثا،القراناياتفيوالتدبرالتفكردوامهوإنماذلكفي

مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ



ا!يثلىحمىأللهتجص

[)1(نتوكلوعليهنستعين]وبه

الحعروفبكرابيبنهحمدالعلامةالعالم]الامامالشيخقال

سير!الذيكتابهفي-وارضاهعنهالله-رضي[)2(الجوزيةقيمبابن

،3!
الهجرةمنمئهوسبعوثلاثينثلالبس!نةالمحرمثامنتبوكمن

اولها)؟".التيالمنظومة!!سالبعد،النجوية

................فإنهاالنهارشمسطلعتإذ

)1(منط،د.

وفي00(ا..سيرهفيكخبهالذجمما"كتابهق،د،ر:وفي.وطالأصلفيكذا31(

لما.تبوكإلىرحلته"في:ش

الثانيةوالشطر.للمؤلفطويلةقصيدةمطلع،)حم!

فسئمواعلبكمتسلبمىأصا!كل

!جموعةضمن1316سخةبالهخدمرةلاولالميحجةهذهنشرتوقد

سليمانبنعليجمعها"والجماعةالسخةاهلمعتقدفيبضاعة"أ!بحتسمى

يوسف.آل



)1(فصل

!السلام)؟(والصلاةاهل)3(،لهاهوالتيبمحامده)2(الدهحمدوبعد

فييقولطسبحانهاللهفإن!،محمدورشلهأ!(انبيائهخاتمعلى

ش!سص-!!رهصصصص-ص!!ِء!
نإاددهتقواوالسدؤذوالاثوعلىولافعاونواوالتقوىالبروتعاونواعلى>:كتابه

."6<)ا*3رسأتعقاباشديالدها

معاشهمفيالعبادمصالحجميععلىالايةهذهاشتملتوقد

ربهم،وبينبينهموفيمابعضا،بعضهمفي)7"بينهمفيما،ومعادهم

ا.الواجبينوهذينالحالتينهاتينمن)8(ينفكلاعبدكلفإن

الخلق-وبينبيئهوواجب،الدهوبينبيخهواصط

فالواجبا،والصحبةوالمعاونةالمعاشرةم!الخلقوبينبينهمافأما

اددهمرضاةعلىتعاوئالهموصحبتهبهماجتماعهيكوذانفيهاعليه

هيو،بهاإ،له)9"سعادةلاو،وفلأحهالعبدسعادةغايةهيالتي،وطاعته

)1(

،2(

)3(

)6(

الأ(

)يم(

)9(

قال"ثمتمكانهوف!ها،النسخوسائرطمنساقطفصليا...الهجرة"من

سبق".لهكلامبعد

خطأ."اللهحمد":ط

أهلأ("!له!والذياللهححدأ(وبعد:،ش،رد،ق

.شر،،د،ق!نساقطإ""والسلام

".وأنبيائه"رسلهةط

.2:الحائدةسورة

.طمنساقطة"في"(

!عنإ.:النسخدعضفي

النسخ.سائرمنساقطة"له"(



واحدكلافردوإذا،كفه)2(الدينجسماعهما)1"اللذان("والتقوى"البر

لزوفا،وإماتضفناإفاالآخر)3"،المسمىفيهدخلالاسمينمن

وكذلك،التقوىمسمىجزءالبرلأنظهر!تضمنافيهودخوله

الاخرفييدخللااحدهماوكونالبز،مسمىجزء)؟(فإنهالتقوى

."الانفراد)عندفيهيدخللاانهعلىيدذلاالاقترانعند

"،الصالحوالعمل"والإيمان"،والإسلام"الإيماذلفظهذاونظير

")6"،والفاحشةو"المنكروالعصبان"،و"الفسوق،"والمسكينو"الفقير

.كئيرةونظائره

كثيرةإشكالالتعئهزال)7"بهااحاطمن،جليلةقاعدوهذه

محالأهذامنولنذكر.الناسمنكئيرةطوائفعلىاشكلت)8"

".والتقوى"البروهو،كيرهعلىبهيستدلواحذا

فيهالتيوالمنافعالشىء،مغالمطلود!)9"الكمالهوالبرحقيقةفإن

.الكلامفيوئعماريفهااللفظةهذهاشتقاقعليهي!ككماوالخير،

،1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)"(

)9(

.طمنوالتصويب."اللذين"ةالنسغوسائرالأصلفي

الخير(1.!جماعشالنسخوبقيةث

الاخر".مسحىفي"دخل:الخسخوسائرطفي

النسخ.سائرمنساقطة"فإنه!

.الاخر"انفرادلا:ط

ي!.حشلفا"ا:د

."لتزا":ط

دا.عدة9:الن!خسائرفي

النسخاسائرمنساقطةلا"المطلوب



منافعهلكثرة؛بالضم"البر"ومخه

.الحبوب

)1(
سائرإلىبالاضافةوخيره

.والأبرار)2،برر!،وكرام،وبو،بارلىجلأومنه

العبدا،منالمطلوبوالكمالالخيرأنواعلجميعكلمةفالبر

عنهاللهرضيسمعانبنالنواسحديثوفي"الاثم(".مقايلتهوفي

فالإثما"!3(؛والإثمالبرعنتسأل"جئت]له[)3(:قاللمجج!النبياذ

عليها)6(.العبديذمالتيوالعيوب(للشر)جامعةكلمة

ولا،والباطنةالظاهرةواجزاؤهالايسمانالبرمسمىفيفيدخل

برعن)7(بالبريعبرماواكثرالمعنى،هذاجزءالتقوىاذريب

ذلكيلزموما،وحلاويه]فيه[)8(الإيمانطعموجودوهو،القلب

للإيماذفإن،بالإيمالنوفوحهودوتهوانشواحهوسلامتهطمأنينتهمن

)1(

)2(

)3(

)؟(

)6(

)7(

"8(

".كثيره"ممافعه:النسخسائروفي"لمنافعه!.:طفي

النسخ.سائرم!ساقطة"والأبرأرا"

الخسخ.وسائرطمنريادة

بنوابصةحديثمن)2536(والدارمي228()4/أححداللفظبهذاأخرجه

البرعنعل!صاللهرسولسألتتففسه،سمعانبنالنوإسحديثأمامعبد.

نأوكرهت،صدركفيحاكماوالإثم،الخلىحسن"البز:فقال،والإئم

)2553(.مسلمأخرجهإ.الناسعليهيطلع

."للشرور!:ط

بهالا."يذم:النسخبعض!ي

"بالبر".بحذف"عنه"يعبر:النسخوسائرعن""يعبو:ط

النسخ.وسائرطمنزيادة



للإيحاذ)2"فاقافهويجدهالمفمن،القلبفي)1"ولذاذةوحلاوةفرحة

>!قالتفيهموجلعزاللهقال)3(الذينالقسممنوهو،ناقصهاو

روس!رو
.(؟()قلصسلبهئمفى،حغآيدضلولضاأشلمناقولواولبهنتؤمنوألأقلءامنالأعىابأ

شليسوا،منافقينغيرمسلمون-القوليناصحعلى-فهؤلاء

حقيقئه)6".فيباشرها؟قلوبهمفيالإيمانيدخللمإذ(،)بمؤمنين

!وئوأنالبر>!ليس:قولهفيالبرخصالتعالى]الله[)!(جحعوقد

ل!كتفوأوا!بهلاحزأليؤمصواباللهامغ5منآلبرولبئلمحغربوأتممثرقأقبلؤخوهكخ

وألساللينألسبيلوأئنوالمسبهينوأليتنمئافزفيذ!ممطحبه-عكأئمالوءأنيوأل!ينى

والضنبرينعهدواإذابعهدهئموالموفوتالزكوهوءاقماالصلوةواقامرالصقابودت

<)8".أاذ%لصمهموأولممكصحد!ؤايناساسظأؤلمكوحينوألفؤإأتسصافي

وكتبه،،وبملائكتهبه)9"،لايماذهوالبرانل!عبحانهفأخبر

التي)+1(الخمسالايمانأصولهيوهذهالاخر،واليوم،ورسله

بها0إلاللإيمانتمواملا

يا."لذة:الن!خوسائرط(1)

.لإيماد"ا"فاقدةط(2)

.،"الذي:ط31(

.14:الحجراتدممورة(الح

"صمغ".:شورر،)5،

"."حقيقة:طل!6(

.ق،طمن)7(

.177:البقرةسورة)8،

"."بالتهةط)9(

.دمنوسقطتالخمسة(.11ر:،ق)01(



،الزكاةوايتاء،الصلاة)2(إقاممن:الظاهوةالشرائعوالهكا.)1(1
الواجبة.والشفقات

)3(ء.
والوفاءالصبرمن(؟)حقائقههيالتي)3(القلبيةالاعمالواله

بالعهد.

ولضرائعه،حقائقه:الدينأقسام!ميعالخصالهذهفتناولت

الخمس.الإيمانوأصول)6"،وبالقلببالجوا!حالمتعلقةوالاعمال

أولحك>:فقالبعينها،التقوى4خصاهذهأ!(انسبحانهاخبرثم

.<3!أألصئقوذهموأولحكصحدقواآلذين

امزاواحتسائا،إيصانااللهبطاعةالعملفحقيقتهاالتقوىواما

،8(
)9(،بموعدهوتصديفابالأمر،إيمانابهالدهامرمافيفعل،ونهيا

.وعيدهمنوخوفا،بالنهيإيماناعنهاللهنهىماويترك

"ا،بالتقوىفادفعوطا)01(الفتنةوقعتأإذا:حبيببنطل!قالكما

.!!وانها"ط(1)

."مةقاإ":ط(؟)

."وأنها!:ط)3(

"الصالحة!+:النسخسائرفي)4(

"حقائق".:النسخسائرفي51(

("."والقلب:النسخوسائرط)6(

هيا."هذه:النسخسائرهيإ.أنهاهذه"عن؟ط)7(

نهيالا،"أو:النسخوسائرط)"،

.!!بوعده.ط()9

.،!فاطفؤها:ط(1؟)



الله،مننورعلىاللهبطاعةتعمل"اذ:قال[لتقوى؟وماقالوا:

تخاف،اللهمننورعلىاللهمعصيةتتركوأن،اللهثوابترجو

)2(ض)1(-
".اللهلب

عملكلفإذ(،الحالتقوىحدفيقيلماأحسنمنوهده
.،3(

يكونحتىوقربةطاعةالعمليكونفلا،وغايةمبدأمنلهلابد

لاالمحف،الايمانهوعليهالباعثفيكون،الايمانعنمصدره

نالابدبل،ذلكوكيروالجاهالمحمدةطلبولاالهوىولاالعادة

وابتغاء،تعالىاللهثوابوكايتهالإيحان،محضىمبدؤهيكون

.الاحتسابوهو،مرضاته

النبيقولمحلفيالاصلي!هذينبينيقرنماكثيزا(و]لهذا[)

إيماناالقدرليلةقامو"منواحتسائا"إيمانارمضانصام))من:ط!علم!

.ونظائوه،واحتسائا")6(

)1(

)2(

)3(

الح(

)6(

."لااعذلا.د،ق

وأبو693()1/الزهدفيوهنادلأ؟(3)صالزهدفيالمباركاب!:الأثرهذاأحرج

صحيح،وماسناده،وغيرهم639()رقمالزهدفيوالبيهقي64()3/الحليةفينعيم

.(1"وهذا:ط

تقوففلاواوجز،أبدع:القولطهذاعلىتعليفا106()4/"السير!فيالذهبي!ال

دده.لالإخلاصإلاذلكينفعولا.والانباعالعلمم!بتروإلاع!ملولا،بعملإلا

معرفتها،إلىاجتنابهايفتقرالحعاصيإد،الفقهبخورللمعاصيتاركفلان:لسقاللا

فاز.فقدالوصيةهذهعلىداوملمحمنبتوكها.لئمدحلا!اللهمنخوفاالتركويكون

النسخ.وسائرطمن

أخرف(وموأضع)5191البخاريأخرجهالذيهريرةابيحديثمنقطعتان

مم!.)"76ومسلم



وهو،الاولالأصلإلىإشارة"اللهمننور"على:فقوله

عليه.الباعثوالسبب،العملمصدرهوالذيالإيمان

وهو،الثانيالأصلإلىإشارة("اللهثواب"ترجو:وقوله

به.يقصدولها،العمليوقغ)1(لأجلهاالتيالغايةوهو،الاحتساب

اوان،وفروعهالإيماذاصوللجميع3"جامع!اهذاانريبولا

المسمىءهذافيداخلالبر

ليرعلى>وتعاونو:تعالىكقولهبالاخراحدهحااقترانعندواما

والغايةلغيرهالحقصودالسبببينفرد(بينهحافالفرق<وألئقو!ط

العبد4كماهوإذ،لذاتهمطلوبالبوفإذلنفسها؛المقصودة

.تقدمكما،بدونهلهاصلاحلاالذيوصلاحه

إليه،والوسيلةالبر،إلى)3(الحوصلةالطريقفهيالخقوىواما

اصلهاوكانيقي،وقىمنفعلىفإنهاهذا؛علىيدلولفظها

منوتجاه،الوراثةمنتراثفالوا:كماتاء،الواوفقلبوا،وقوى

منانهاعلىدالفلفظها(،)ونظائرهالوخم)3(،منوتخمة،الوجه

!مفالوقاية،وقايةالناروبينبيظجعل)6"قدالمتقيفإن،الوقاية

)1!

)2(

)3(

)!(

)6(

ط؟"وقعا.

".ط:"اسم

.!"الموصل:النسخوسائر:ط

."الههـخمة"ةط

."ئرهانطا":ط

لما.!يجعل:النسخبعضفي
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)2(،كالحميةفالتقوى)1(،النفعتحصيلبابمنوالبر،الضرردفعباب

والصحة.كالعافيةوالبر

القرآنالفاظفهمفيعظيم+(انتفاعبهينتفعشريف!بابوهدا

،الناالعلمهوفإنه؟رسولهعلىالدهأنزلماحدودومعرفة،ودلالته

على"نزله)مابحدودعلملهليسمغكتابهفيالح"سبحانهذموقد

عظيمتين.مفسدتينمستلزئمبذلكالعلمعدمفإن.رسوله

فيحكممنه؛ليسمااللفظمسمىفييدخلانإحداهما)6(:

يينهما.الدهفرقمابينفيسوى)7"؟اللفطمنالمرادبحكمله

تحته؟الداخلةافرادهبعض)8(مسماهمنيخرجان:والئانية

بينهما.اللهجمعمابينفيفرق؛حكمهعنهفيسلب

نافيرىوامثلتها)!(،القاعدةهذهلافواديتفطنالفطنوالذكي

)1(

)2(

)3(

الح،

)6(

)7(

)"(

"9(

-طمنساقطة"النفع.."والبر.

افسد""نظاثرهبعداضطرابالنسخسائرفيووقع.طمنساقطة"كالحمية"

المعئى.

ا".عظجحا"انتفاعا:ط

(1.تعالى"الله:ط

.ا"الله"اقيل:ط

.طمنوالمئبتحدهما!،!:وبعضالنسخالأصلفي

.""فياوي:ط

.""مسمى:ط

"امثالهالا.:ط
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وتفصي!ل،الموضعهذاعن)1"نشأإنمااكثرهأوالاختلافمنكثيرا

ضخم.كتاببهيفيلاهذا

يجوزفلافسكر،لكلشاملىاسمفإنه"الخمر"؛لفطهذاومن

حكفه.عنهاأ2(وينفى،منهالمسكراتبعضإخراج

منه.القحارانواعبعضوإخراج"الميسر("،لفظوكذلك

!مسماهفيبنكاجليسماوادخال"النكاح("،لفظوكذلك

ماوإدخال،منهانواعهبعضوإخواج"الربا"،لفطوكذلك

فحه.برئاليس

ائرهونظاوالحنكر"،و"المعروف"،والعدل"الطلملفظوكذلك

)3".تحصىانمناكحر

اودنالتعاوتعاشترهمالناساجتماعمنالمقصودأنوالمقصوذ

وعملا.علفاذلكعلىصاحبهواحل!كلفيعين؛لتقوى1والبوعلى

فاقتضت،عليهبالقدرةولاذلكبعلميستقللاوحدهالعبدفإن

ببعن)"(1،بعضهدائضاالانسانيالنوعجعلانسبحانهالربحكمة

)2(

)3<

)؟(

(1.ط:"ينشامن

عخه!!"ينتفىةالنسخسائرخي

هذهعلىالكلاموانظو.الخسغوسائرطمنوالمثبب.،"يحصى:الأصلفي

ابنالإسلاملشيخ"الأحكامبهااللهعلىالتيالاسحاءفي"قاعدةفيالأسحاء

916(.162-الا/أيضاوداجع925(،235-191/"الظوى9!جموع!حنتيعية

"ببهعضحهلما.:ط
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لبعضع.معينابعص

.ئعذؤذ<!ألاثمولانعاونواعل>:تعالىقالثم

فيوالتقوىالبر)1(نظيرالنهيجانبفيوالعدوانوالاثم

الامر.جانب

ومحرمالجن!سمحرمبينمافوقوالعدوانالاثمبينماوالفرق

القدر)2،.

لجنسه.حراماكانما:فالإثم

منه.اللهاباحماوتعدي،قدرهفيالزياد!3"حزمماتوالعدوان

ونكاح.إثمونحوها،والسرقةالخمر،وشربفالزنا،

.عدوانونحوه،حقهمناكثرعليهالمجنيواستيفاء،الخامسة

حاو!آددهتلص>:فيهاقالالتي)"ادلهحدودتعذيهوفالعدوان

موضعفيوقال(1<.أ2%لطلموذاهمفأؤلحكأدلهصاوينعذومنقعتدوهافلا

اية،فيتعديهاعنفنهىتقرلوها()6(.فلاأللهحدود>ت!ك:احم!

الفاصلةالنهاياتهيسبحانهحدودهلأنوهذا.ابةفيقربانهاوعن

)1(

)2(

)3(

)5(

،6(

الخسخ.وسائرطمنوالصثبتكالبر!.9:الأصلفي

371(."36-)1/"السالكين"مدارجفيبيخ!ماالفرقفيالمؤلفكلامانظر

.!لزيادة":ط

إ.اللهانزلما"حدود:الخسخسائرفي

.922:البقرةسو!ة

.187:البقرةسوره
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منه،فتكوذفيهتدخلتارةالشيءونهاية،والحرامالحلالبين

فالاعتبار)1"+مقابلهحكملهافيكوذفيهداخلةتكونلاوتارة

قربانها.عننهىأ2"الثانيوبالاعتبارتعديها،عننهىالأول

فصلا

مخالطتهتكونانوهو،الناسوبينبينهفيحاالعبدحكمفهذا

وعصلا.علضا،والتقوىاليزعلىتعاونالهم

وتجنب،طاعتهإيثارفهو:تعالىاللهوبينبينهفيحاحالهوأما

.(ادله>وأتقو:تعالىقولهوهو،معصيته

الخلق،وبينبينهالعبدواجبذكرإلىالايةفأرشدت

س0)3.
الحق.وبينبينهجبه1وو

والقيام،الوسطمننفسهبعرلإلا)؟(الاولالواجحبيتمولا

الأمر.ورعايةوالاحسانالنصيحةلمحضبذلك

مماالبينمنالخلقبعزلإلاالثانيالواجباداءلهيتمولا

وعبودية.ومحبةإخلاضا"للهأبهوالقيام

)21

)3(

)4(

)5(

.(1لحقابلةا"ةط

.طمنسافطة"نهى!

"وواجبإء:النسخبعض!فى

.طمنساثمطة"الاول("

".باللهله9:!



فيالعبدعلىيدخلخللكلالتيالدقيقةلهذهالتفطنفينبغي

وعملأ.علفامراعاتهاعدممنهوإنما)1(الواجبينهذيناداء

"كن:روحهددهقدسعبدالقادرالشيخقولمعنى92(هووهذا

لمكذلكيكنلمومن،نفسيبلاالخلقومعخلق،بلاالحقمع

فوطا")3(.اموهيزلولم،تخبيطفييزل

بعدها.ماذكر)4(المقدمةبهذهوالمقصمود

وحيل،الغربةدارالمسافرواستوطن(،السير)عيرفصلتلما

لهأحدث،ولوازمهبالوطنالمتعلقةوعوائدهمألوفاتهوبينبينه

أ7"سفرهمخازلبهيقطعماأهمفيفكرهفأجالآخر)6"؛نظزاذلك

اهماذإلىالؤشذبيدهمنفارشده،عمرهبقيةفيهوينفقاللهإلى

عين)8(فرضنفإنها،ورسولهاللهإلىالهجوروهوإنمايقصدهشيء

)2(

)3(

)4(

)61

)7(

)8(

".الواجبين"الام!ين:ط

.طمنساقطة"هو"

المعنى.هذافينظممنبعضذكروقيه.(31151/دالسائرة"الكواكبانظر

.طمنساقطة"ذكر"

السفرا".عير"فصلةط

.طمنساقطة"اخر"

"السفر".:ط

النسخ.وسائرطمنوالححبت"،"معين:الاصلفي
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وجوبها،منلأحدانفكاكلاوانهوقت،كلفياحدكلعلى

:هجرتانالهجركلإذالعباد،منومرادهاللهمطلوبوهي

وليس،معلومةاحكامهاوهذهبلد،إلىبلدمنبالجسمهجرة

فيها.الكلامالحراد

هيوهذه،ورسولهالثهإلىبالقلب1"هجر!مالثانيةوالهجرة

الأصل،وهي،الحقيقيةالهجرةهيالهجرةوهذههنا+الحقصود!2(

و"إلى":"من("تتضمنهجرةوهيلها،تابعةالجسدوهجرة

محبته.إلىالثهغيرمحبةمنبقلبهفيهاجر

عبوديته.إلىكيرهعبوديةومن

ورجائهاللهخوفإلىعليهوالتوكلورجائهكيرهخوفومن

عليه.والتوكل

لهو[لاستكانةله)3"والذللهوالخضوعوسؤالهغيرهدعاءومن

."له)والاستكانةوالذللهوالخضوعوسؤاله(ربه)!دعاءإلى

<)7".ادلهإلىففرؤا):تعالىقال،إليهالفرارمعنىبعينههو)6"وهذا

إليه!اللهمنالفرارهوالعبدمنالحطلوبفالتوحيد

)2(

)3(

)؟،

6(لم

)7(

.("ل!جرةا"تط

النسخ.وسائرطمنوالحثبت-)اليقصود":الأصلفي

.طمنساقطة1إ"له

(".لم)دعائه:ط

النسخ.سائرمنساقطةلهلماالاستكانه...+دعاء"إلى

.طعنساقطة"!و("

.05:الذارياتسورة
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فإنالتوحجد!اسرارمنعظيمسرهذافيو"إلى""من"وتحت

منولوارمها،والعبوديةبالطلبإفرادهيتضمنسبحانهإليهالفوار

فهو،العبوديةمنازلوسائروالتوكلوالإنابةوالحشيةالمحبة

صلواتالرسلدعوةعليها)2(اتفقتالتي)1(الالهيةلتوحيدمتضمن

]اجمعين[31(.عليهموسلامهالله

وإثباتالربوبيةلتوحيدمتضمنفهو؛إليهمنهالفرارواما)!"

منهيفرالذقيوالمحذورالمكروهمنالكونفيماكلوانالقدر،

كانالله"شاء)ماانهفإ؟وحدهاللهمشيئةاوجبتهفإنماالحجد،

لعدموجودهوامتنع4يكنلميشألموما،بمشيئتهوجودهووجب

شتيء[أ6"]إلىشيءمنيفرفإنمااللهإلىالحبد!رفاذا،مشيئته

إليه!اللهمنفارالحقيقةفيفهو؛وقدرهاللهبصئ!يئةوجد

بك"واعوذلمجح!:قولهمعنىفهمتصورهحقهذالصورومن

ليع!فإنه")8".الحكالامنكمنجىولاملجا"لا:و!وله(1؟. ،7(-?-

)2(

)31

الح،

)6(

)7(

،"(

".!الألوهية:النسخبعضفي

-طمنوالمثبت"عليهإ،:النسخوبعضالأصلفي

.طم!

فأما".9:الأصلفي

شاء(1.ماأ)فان:ط

.طمنالزيادة

لمجط!!ه.للي!ثسهوردعاءضمنعائشةحديثمن)6"4(مسلمأخرجه

بنالبراءحديثمن271()0ومسلم(اخرىوصواضع2471البخا!يأخرجط

.العومعخدلج!النبيعلحهالذيالدعاءضحنعازب
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اللهمنوهوإلامنهأ"ويلجأآمنهوئستعاذمنهيفرشيءالوجودلمحي

!ابداغا.خلفا

وحلقه،ومشيئتهاللهقدراوجبه)2"ممافاروالمسخعسذفالفا!

هاربهوالحقيقةففي؛وإحسانهولطفهوبرهرحمتهتقتضيهماإلى

منه.باللهومستعيذ،إليه)3"اللهمن

غيرمنقليه(علق)!انقطاعللعبديوجحباالأمرينهذينوتصور

يفرالذيانعلمإذافإنه؛ومحبةورجاءخوفابالكلية()الله

فييبقلم،وخلقهوقدرتهاللهبمشيئةهوإنماإمنهويستعيذ]منه[)6(

وحدهاللهإفرادذلكلمحتضمن؟وموجدهخالقهغيرمنخودتقلبه

اللهبمشيئةيكنلمممافرارهكانولووالرجاء،والحمثبالخوف

مخلوقمنيمرمنأ!(مثل،منهلخوفهموجئاذلكلكالنقد!تهولا

منهخائفاالاخرإلىالاولمنفرارهحالفىفإنه،منهاقدراخر

ء8(ول.ص

الذيكانإذامابخلاف،منهئعيذه)9(الثانييكونلاانر

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ط:

ط:

قة

:!

ط.

زياد

ط:

ط:

ط:

يلخجأ".

ي!.جدوا

."منهرفا

."تعلى

إ.كيرهعن

.ق،طمن

!ا".

حذراإ-مه"خائفا:قا".حذ!أمنهخائف

.!يفيده
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فييبقىلافإنهمنه؟يفرماوشاءوقدرقضىالذيهوإليهيمو

)1".بوجهغيرهإلىالتفاتالقذب

]منك[)3("،بك"اعوذ:قولهفيالعجيبالسرلهذا)2"فتفطن

فيذكرواقدالناسفإن"؟إليكإلامنكمئجىولاملجأو"لا

لبهيالتيالنكتةلهذه()تعرضمنمنهموقلاقوالا،هذا)؟(

التوفيق.وبالله،ومقصودهالكلام

معنىوهو؛إليهاللهمنالفرارإلىكلهالأمرعادكيففتانل

هجرمن"المهاجر:لمج!ي!هالتبيقالولهذاتعالى[.1اللهإلىالهجرة

عنه")6(.اللهنهىما

غيرفي)7"القرانفيوالهجرةالايمانبينسبحانهيقرنولهذا

للاحر.احدهماواقتضاءلتلازمهما؛موضع

وإتياذ،يكرههماهجرانتتضمنأللهإلىالهجرةانوالمقصود

شيءمنالمهاجرفإن؛والبخضالحبواصلها،ويرضاهيحبهما

،1(

)21

)3(

)6(

)7(

.طمنساقطة"بوجهلما

هذا("."فيخق،ط

.ق،طمنزيادة

ذلك".9:ق

ا".منهمتعرضلامن:ط

عمرو.بنعبداللهحديثمن6284(،)01البخارياخرجه

.طمنساقطالقرآذ""في
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يهاجر)آ"مماإليهاحبإليهيهاجرمايكون!أ(انلابدشيءإلى

العبدنفسكانوإذاالاخر،علىإليهالأمريناحسبفيوثر؛مته

وقد،ويرضاهاللهيحبهماخلافإلى)3"يدعوهإنماوشحيطانهوهواه

وداعي،ربهمرضاةغيرإلى)؟(تدعوهتزالفلا،الثلاثبهؤلاءبلي

إلىيهاجرانوقتكلفيفعليه.ربهمرضاةإلىيدعوهالإيمان

+المماتحتى)5(هجرةفيينفكولا،الله

فصل

وضعفه،المحبة)6"داعيقوةبحسبوتضعفتقوىالهجرةوهذه

الهجرةهذهكانتاقوىالعبدقلبفي]الححبة[أ7"داعيكانفكلما

حتى،الهجرةضعفتالداعيضعفوإذا،واكملاتمو[أ8"]اقوى

،9(
.إرادةبها)01(يتحركولاعلفا،بهايشعريكاد،نه

ويفرع،الكلاميوسمعالحرءانالعجبمنهئقضى)11(والذجما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الأ(

)8(

)19

.قمنساقطة("يكون"أذ

هاجر".محن"أحب:قهاجر".محا"أحب:ط

.!"يدعونه.ط

!.يدعونهالون"في:ط

إلى(".هجرته"في:طحخى".الهجرة"من:!

(".داعي"بحب:ط

"الداعي".ةطوفي.قم!الزيادة

.طمنالزلادة

.طمنساقطة!"انه

"لها".:ق،ط

"يقخضى(".:قوالاصلفي
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الهجرةوفي،الإسلامدارإلىالكفردارمنالهجرةفيالمسائل

فيبهتتعلقلاربماعارضةهجروهذه،بالفتح)1"انقطعتالتي

اصلأ.العمو

]فإنه[)2"الانفالسمدىعلىواجبةهيالتيالهجرةهذهوأما

عماللاعراضإلاذاكوما!رادة،ولاعلفا]فيها[)3"يحضللا

غشيتمغحال(أوهذه)4(،كيرهينجيهلاعماوالاشتغال،لهخلق

المسخعان،والله،والأعمالالعلومبمراتبمعرفتهوضعفت،بصيرته

)6(
.سواهرلثولا،غيرهإلهلا،التوفيقوبه

فصل

سوىمنهيبقلمفمعلمول"؛ع!ع!)7(لالرسالىالهجرةوأما

ومحجةاسحه)01(،سوىالطريقبنياتمنهتتركلمومنهجأ9"،رسحه

[لاعاديعليهاواغارت)11(رسومها،فطمستالسوافيعليهاسفت

)1(ق:أتخقطع".

.السياقليسخقيمريادة)2(

.طمن)3،

لما.غيرهينجيهلاعحاوحدهينجبهلابحا"والاشتغال:ط(الح

."وحذا":ط()5

.""وبالئه:ط()6

.""دسوله:ق)7(

ي!.لافعلم:ط)8(

."!اسحه:ط()9

.11رسمه"؟ط(01)

.ارتوغا":ط،11)
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كلبينفرياالعباد،بينكريبفسالكهاوعيونها،مناهلهافغورت

،الجيرانكثرةعلىوحيد،المكانقربعلىبعياوناد،حيئ

مقيم،يستوحشونبهمحامستأنس،يستأنسولطبه[1!مامسخوحش!

قرارهيمرلا،طلبهطريقفيمنفردقطنوا)1(،إذاظاعنظعنوا،اذا

،بمقصدهمنهمال!بائن،بجسدهمعهمالكائنفهو،بأربهيظفرحتى

عنوقعدوابنائمأ2"،مطئهليلومااعينهمالهدىطلبفيناصشا

آرائهم،بمخالفةيعيبونه،قائممشمرطلبهافيوهوالنبويةالهجرة

الطنون،فيهرجمواقد؛واهوائهمجهالاتهمعلىإرراءعليهويزرون

إلنا>فتربصو.المنونريببهوتربصوا،العيونعليهوأذكوا)3"

الح!تعاناالرحمغوربأآض!لمحآلحقهـبقل>.دفيه*إ(1؟"مزبححوتصم

ا()5(.أع!ماتصحفوقعلى

ندماامنالحمسابعندافلحولا)6"نموتواياكمنخن

علىوطريقهاشديد،شأنهاالنبويةالهجرةهذهأنوالحقصود

بعيد.وعيرالمشتاقعير

)1(

2(لي

3(لي

)4(

،6(

لحريف."قطعوا"ةالأصلفي

399(::ديوانه)فيجريربيحتإلىإشارة

بنائمالحطيئليكوماولمتالشرىنيكيلأذأثميالمتنالقد

احدقوألما.أي9:الاصلهامشوفى!.فيه"احدقوا:ط،ق

.52.التوبةسورة

.112الأنعياء:سورة

"فما"..ط
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قىيح![)1(فهوالمشتادتىعلىواماملالةذىاوكسلانعلى]بصد

وبدر،ظلامهانتولكنليتلألا،نورإلاهيمااللهولعمر

ومنهل،وقتامهكيمهانتولكنومغاربها،الارضمشارقاضاء

ولكنعظيم+(،خبرلهومبتدأ،كدرهانت)2(ولكن،صافعذب

.خبرهعندكليس

)!(نفسكوحاسبعليها،والدلالهالهجرةهذهشانالانفاسمع

إليها؟المهاجريناولهاالمهاجرينمنانتهلاللهوبينلينك

،الإيمانمسائلمنمسألةكلفيالفكرسفز:الهجرةهذهفحد

إلى،الاحكامحوادثمنوحادثة،القلوب")نوازلمنونازلة

الذي،المصدوقالصادقفممنالمتلقىالنورومنبعالهدىمعدن

لم)7طلعتمسأليمافكل)6"،<!بر،يوحىإلاوخى>إذهوالهوىع!ينطقلا

شاهدوكل8(،أالظلماتبحارفيبهافافذفوإ،رسالتهشمسعليها

)1(

)2(

)3(

الح(

)6(

،7(

)8(

912()؟/الحعانيديوانفيبثينةلجميلوهو،الأصلمنساقطالبيت

)1/الاعحانووفيا!347()1/والدلاروالمنازلالأ(9)2/اللاليوسمط

.03وديوانه368(

.ط،فمنساقطةلكنلما9

ا[.عظبم"لخير:ط

"ما".:ط

إ.منازلمن"نازل:!تى،ط

.4:النجمسورة

طلعلأ.9:ط

الظلصات".دابحرةط
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)1"الصادقالمزكيهذأعدله

.الهجرةهذهحدهوفهذا

والتهمات"الريبأهلمنفعدهوإلا

مرباهدارفيالقاطن،وعوائدهطبعهامدينةفيللمقيمفما

.)2(

بحبلهمناهـ،سالكونابائناطريمةعلىإنا:القائل،ومودده

القىقد؟الهجرةلهذهومامقخدوذ،اثارهمعلىوانا،مسخمسكون

إليهم،وفلاحهأ؟(نجاتهطريقمعرفةفيواستغد،عليهمكله)3(

وآراءهمظنونهمواذ،لنفسهرايهمنخير"له)رايهمبأذمححذزا

وحدسه.ظنهمناوثق

الإخلادعنصادرةلوجدتهاالكلمةهذهمصدرعنفتشتولو

الملالة.وزوجتهالكسلبعلأ6(بينمتولدة،البطالةارضإلى

مقتضىوهي،مسلمكلفعلىفرالهجرةهذهانوالحقصود

شهادةمقتضىالأولىالهجرةأنكما،الدهرسولمحمذاانشهادة

الله.إلاالهلااذ

،البرزخوفيالقيامةيومعبدكليسألالهجرتينهاتينوعن

،2(

)3(

)5(

)6(

.طمنساقط"الصادق"

لأموالده".:الأصلفيئ

.ا"كلتالتيلا:ط

ا[.نحاحه"طريقهةط

.طمنساقط"لهلما

.ق،طمنساقطلم)بعل"
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الدنيا)1"،دار:الثلأثةالدورفيبهمامطالحبفهوالدنيا،فيبهماويطالب

عنهماي!ال"كلمتان)2":قتادةقالالقرار.ودار،البرزخودار

ه؟"المرسليناجبتموماذا؟تعبدونكنتمماذا:والاخرودنالأولون

تعالى:قالوقد.الشهادتينمضمونهماالكلمتانوهاتان

فىلمجدولاثمطن!ضشجرهمايحكلوكحتىجمثمنوتلاورفيفلا>

سبحانهفأقسم<أ3(؛6-صدتصتل!ماويسلموأقفحئتمحاحرحاأنف!هم

الايماذ،لهميثبتلاأنهمعلى-وجلىعزنفسه-وهوبهمقسمبأجل

النؤاع،مواردجميعفيرسولهيحكمواحتى،اهلهمنيكونونولا

الدين.ابوابجميعفني)4"النزاعمسائلمنبينهمشجرماكلوهو

الإيماننفيتقتضيموصولةفإنها؟العمومصيغمن"ما"لفظةفإن

بينهم.شجرماجحيعفيتحكيمهيوجد)!"لمإذا

بحكمه،صدو!همانشراحإليهضمحتىهذاعلىيقتصرولم

من-والحصرالضيق-وهوحرخااففسهمفييجدوا)6"لاحيث

انهم،)"(،بالقبولويقابلوهبا،نشراح،حكحه)7(يتلقوابل،حكمه

)1(

)2(

،3(

،6(

7(لي

)"(

.طمنساقطةالدنيا".."فهو.

(.لأه9)2/كثيروابغ6؟(1/)حماالطبريتفسيرانظر،العاليةأبيعننحوهروي

65.الخساء.سوره

.ق،طمنساقطة"الزاع...وهو11

.يوجد""أو:ط

."لجدون"لا:ط

.!حكمه"يقبلوا:ط

.،"بالتسليم:ط

25



منافهذافإنأقذاء)1"،علىويشربونه،إغماضعلىيأخذونه

صديى.وانشراحورضىبقبولياخذهيكونانلابدبلللايحاذ،

حاله،فيفلينظرهذامن)2(منزلتهيعلمانالعبدارادومتى

اوعلى،وغرضههواهخلافعلىحكمهورودعنددلبه)3"وليطالع

أقيلنمنبل>دونها،وماالكبا!المسائلمناسلافهفيهقلدماحلاف

."لحئج<ا%*معاذير؟إولوألمئأ"بخ-بميرةنفسهعك

كثييرمنالناسمنكثيير")قلوبفيحزازةمنكماللهفسبحان

ترد؟لملوانوبودهمالنصوصىمن

منها؟اكبادهمفي)6(حرارةمنوكم

موردها؟منحلوقهمفيشخىمنوكم

السرائرتبلىيومويخزييسوءبالذيالحرائرتلكلهمستجدو

ا:قولهإليهضماحتىذلكعلى]سبحانه[)7"يقتصرلمثم

القائمبمصدره(لهولمؤكداالفعلفذكر(؛بخأسدتمتليماويسلموأ>

)2(

)3(

الح(

)6(

الأ،

،"(

ط:"قذى".

.طمنساقطةمن!منزله9

إ.قلبهفي"وبطالعهتط

-15،أ؟:القيامةسوره

.!لانفوس:ط

حزازةأ!9:الأصلفي

-ق،طم!ذيادة

.طمنساقطة"لاله
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طوكابهحكملماوالانقياد،لهالخضوعوهو.مرتينذكرهمقايم

قهرهلمنالمقهورئسلمكما؟ومصابرةقهـزالاوتسهليحا،ورضى

أحبهوالذيوسيدهلمولاهمطيعمححب)1"عبدتسليمبلكرفا،

بأنه)2(ويعلم،إليهتسليمهفيوفلاحهسعادتهأنيعلم،إليهشيء

منها،لهوانصحمنها،بهوارحممنها،بهوأبو،نفسهمنبهاولى

تحصيلهاأ3".علىوأقد!منها،بمصالحهواعلم

إليه،وسلم،لهاستسلمغ!الرسولمنهذاالعبدعلمفمتى

بهذاإلالهسعادةلاأنهورأى،إليه)4"قلبهمنذرةكلوانقادت

والانقياد.التتسليم

انشققدأمرهوبل،بالعبارةمعناهيحصلمماهذاوليس

ولا،بمعناهالعبارةتفيئلا،سويدائهفيواسخقرالقلب(]له[)

والاماني.بالدعوىحصولهمط!!ي

بذاكا)6(لهمتقرلاولكنليلىوصاليدعونفكل

.طمنساقطهامحبأ1)1(

وعلمهإ.9:الأصلفي)2(

حفظهاإ.9:ق"تخليصهـا".:ط)3(

".قلبهفيعلةكلله"وانقادت:ط)4(

.قمنذيادة)5(

....وليلى!بليلىوصلايدعيوكل:المشهورةوالوواية،الاصلفيكذا)6(

معين-لقائليمسبلمالذيالشعرعائرمنوهو
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.م!)1(
علىيشتبهمافكثيزا؛الحبوحالالحبعلمبينودر!

+ووجودهبحالهالشيءعلمالحبد

مثخناوهووالاعتدالبالصحةالعارفالمريضبينوفرق

الصحةوصفيحسنلموإنالسليمالصحيحوبين،بالمرض

عثها.والعبارة

ووجوده.حالهوبين،بهوالعالمالخوفوصفبينفرقوكذلك

بوجوهالايةفيالمذكورالمعنىلهذاسبحانه5تأكيدوتأمل

التأكيد:منعديدة

يظنم!يظنكمازائدةوليست،النافيةبلاتصديرهاأولها:

بتضحنالإفيان)3(وهو،القسمفيلسزدخولهاوإنما،ذلك

لايوصنوت<.>:قولهوهو،للنفيعليهالمقسم

نفيعلىاقسمواإذا،العربكلامفيمعروفمنهجوهذا

س)3(!
قولومثل،الايةهذهمتل،نفيبأداةالقسمجملةصدرواسيء

اللهأسمدمناسدإلىيعمدلا،الله"لاها:عنهاللهرضيالصديق

")3".سليهفيعظيك؛ورسولهاللهعنيقاتل

)2(

)3(

)41

."لأالفرق؟الاصلفى

.ق،طمنساقطة!الإيذان..-الخافية"بلا

إ.منفي"شميء:ط

قحادة.أبيحديثمن)1751،ومسلم(لح31321،لح)2البخاديأخرجه
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الشاعو:وقال

أفر)1(انيالقوميدعيلايالعاموابنةوأبيكفلا

الاخر:!رقال

دواء)2"أبداللد!مولابيلمايلفىلاواللهفلا

يذكر.انمناكثركلامهمفيوهذا

النفي،بحرفالمصدرةالقرآنفيالتيالقسمجملوتأمل

)3":قولههذايخرمولا،لنفيومشضمنا!فياعليهالمقسمتجدكيف

إنه-اشعظيالىلؤتعلحوذلقسسصو)نهأ/*!أآلجو!بصؤغأقسصف!!!الم

قالهمانفيالقسمبهذاالمقصودكانلمافإثه"!اة(الح7شقيملقزءان

الأولين،اساطيرأو،كهانةأوشمعر،انهمن:القرآنفيالكفار

)1(

،3(

)3(

)4(

فيالخلافوانطر154(.)صديوانهفيالقيسلامرىءقصبةمنالبيهت

89()1/النحويةوالحقاصد؟38(3"3،)صالمقالفصلفيإليهنسبتها

.(018/)1الادبوخشانة

"17(16-لح)8/الطلبمنتهىفىالوالبيمعبدبنلحسلمقصيدةمنالبيت

364-)1/الادبوخزانة145()4/3؟أ-اللبيبمغنيأبياتوسرح

282()2/والخصائص"6()1/للفراءالقرانمعافيفىنسبةوبلا365(،

(201)4/النحويةوالحقاصد56()ص!الصاحبي256(>2/والعحتب

.،...ابدابهمللمادولا:ال!شهورةوالرواية.أخرىوصصادر

.ق،طمنوالمثبت"كقوله"،:الأصلفي

75.77-:الواقعةسورة

92



،قالوهماخلافلهاثبتثم،النفيبأداة)2"القسمصدر")-.

كويم.قراذولكنه،يزعمونكماالامرليس)3"معنىالآيةفتضمنت

أقئممفلا>:قولهمثلفيوالاثباتالنفيبالأمويغصرحولهذا

لمؤلإت!لأخ،+"لنفسإذالضبحو%ا*عسعسإذاللوانمأشالكنثسىا!ار*.أ*ابالخنس

.(4/*9.-!<)كر!ررسول

4*12أللوأمةبالنقسأقسمولآ%ل*القئمةبيومىأقمهملا>.قولهوكذلك

."()5ا*ةسبأد!ردنسو!أنعلى+قدرينبلىأاأ+غعطامهو!عال!لإلنسناأتحسب

تقويةايقتضيالنفيبأداةالقسمهذاافتتاحأنوالصقصود

انتفائه.اوشدةوتأكيدهعليهالحقسم

القسم.بنفستأكيده!ثانيها:ا

منبشي؟،بنفسهإقسامهوهوبه،بالمقسمتأكيدهوثالثها:

.تارةوبمخلوقاته،تارةبنفسهيقسمسبحانهوهو،مخلوقاته

ا.التسليم(ووجود)،الحرجبانتفاءتأكيده:ورأبعها

)1(

،2!

،3(

،4!

)5(

)6(

.طمنساقط"كحف!

ا."القول":ق،صأ

ن!.9:ط

.1591-:التكويرسورة

الايات.هذهضحن

14.أ-؟القياصةسورة

.وجود!أوهوأ0ق،ط

وليسستشاعر"!بقولهو"وما:النسخفيوبعده
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بالمصدر.الفعلتأكيد:وخامسها

الامرهذاإلىالحاجةلشدةإلاوالاعتناء)1"التاكيدهذاوما

ابلعمنهويماالعبادنفوسفيويقرر،بهيعتنىمماوانه،العطيم

التقرير.انواع

دليلوهذا)3"<)2(.نفسهممنبالمو-منينأوكألنبى>:تعالىوقال

المؤمنين،منفليسنفسهمنبهاولىالرسوليكنلممنانعلى

امورا:تتضمنالاولويةوهذه

اصلها)؟(الاولويةلأن؛نفسهمنالعبدالىاحبيكونانمنها:

يكوذان)6"فيجبهذاومع،كيرهمن")إليهأحبالعبدونفس،الحب

الايحان.اسملهيحسلفبذلكمنها؛إليهواحبمنها،بهاولىالرسول

والرضىوالطاعةالانقيادكمالوالمحبةالاولويةهذهمنويلزم

لامره،والتسليم،بحكمهالرضىمن،المحبةلوازموسائروالتسليم

)7،.سواهمنكلعلىوإيثاره

الحكمبلاصلأ،نفسهعلىحكمللعبديكونلاانومنها:

)1(

)21

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.ق،طمنسافطلاوا،عتخاء"

.6:الاحزا!سورة

"وهو(".:ط

.(""الولاية:الاصلفي

لمبها".:ق."له9.ط

إ-يجب9:ط

".هواهعلى9:قإ-سواهماعلى9:ط
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،عبدهعلىالسيدحكممنعطمعليهايحكم،للرسولنفسهعالى

تصرفماإلاقطتصرفنفسهفيلهفليس؛ولدهعلىلوالد)1(و

منها.بهاولىهوالذيالرسولفيه

بهجاءماعزلقدلعبدالأولويةهذهتحصلكيفعجبافجا

إليهواطمأن،غيرهبحكمورضي،التحكيممنصبع!الرسول

جمملقىلالهدىاذوزعم!،الرسولإلى)2"طمأنينتهمناعطم

بهجاء)؟"ماوان،العقول)3(دلالاتمنيتلقىوإنحامأمشكاتهمن

عنهالإعراضتتضمنالتيلالاقومنذلكغيوالى،اليقينيفيدلا

هووذلك،غيرهعلى)!"التافعالعلمفيوالحوالة،بهجاءوعما

)6(01المبينالضلال

،سواهماكا!بعزلإلاالاولويةهذهثبوتإلىسبيلولا

جا-ماعلىسواهاحدكلقالهماوعرضشيء،كلفيوتوليته

لموإن،ردهباليطلانلهشهدوإن،قبلهبالصحةلهشهدفإن؟به

اهللحاديثبمثزلةجعلهبطلانولابصجة)7"لهشهادتهتتبين

به؟أولىالأمريناييتبينحتىووقفه،الكخاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)ل!(

.الوالد،او":ط

."اطمئنانه"ةط

."دلالةأ):ط

بء".أ)الذي:ط

ا)إلىلما.ةط

أ)البعيد"..ق،ط

".بصحة"لا:ط
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لهواستقام،الهجرةسفرلهاستقامالطريقةهذهدمحلكفمن

جهة.كلمنإليه)1"الحقوج!هواقبلت،وعملهعلمه

منالخامةوالمحبةالاولويةهذهحصوليدعياذالعجبومن

وتقريوها،غيرسبأقوالالاشتخالفيونصبهواجتهادهسعيهكاذأ2"

ماوعرضإليها،والتحاكمبهاوالرضىلها،والححية)3(والخضب

وجوه[لتسحسخالفهاوإن،قبلهوافقهافانعليها؛الرسولقال)"

أؤتلوداوإق>:تعالىقالكماوإعراضا؛لياردهفيوبالغ،الحيل

ه")إغ*<1خبيراتغملونبماكاناللهالانلعرضحوا

على6"ننبهطنحنعظيمةاسرارعلىالايةهذهاشتملتوقد

إليها.الحاجةلشدةبعضها

ولودلهشهد!يآلق!طمينلمحوكونواءاسنوالذينساا!>:تعالىقال

فلابهالمااؤلىفاللهفقيراأوعنياليه!انلاقئبين،آلؤلدتينأوانفسكمعلى

تخملوذبماكانأدلهفما!تعرضحوأأؤتلوزاوإدنتغدلواأنااسوئتنسجعو

أ!،*.-سمميص
.،؟*1<خبيرا

)21

،3(

)6(

،71

".ف:"الخلق

".سر:الأصلثي

.""اليحبة:ط

.""قاله.ط

135.النساء:سو!ة

التنججه"."يجب:ط

.135النساء:سودة
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بهبالقيامأمووهذا،العدلوهو،بالقسطبالقيامسبحانهفأمر

بالقسحط)1":العبدلهقامماواحقوليا،اوكانعاوااحدكلحقفي

فالقيام؛وخبرهاللهبأمرمتعلقةهيإذ؟والمذاهبوالاراء4الأقوا

)3(،رسلهبهبعثلمامنافي4اللهلأمرمضاد)21"والعصبيةبالهوىفيها

بينوامنائه،امتهفيالرسولخلفاءاوظيفةبالقسطفيهاوالقيام

ا،المحضلالعدلفيهاقاممنإلاالأمانةاسميستحقولا،اتباعه

.ولعبادهولرسولهولكتابهللهنصيحة

ومذههاونحلتهاصحابهيجعلمنلاحفا،الوارثونهماولئك

وافقهامنويواليخالفهمنيعادي؛لهوميؤاناالحقعلىعيارا)3(

اللهافرضهالذجمابالقسطالقياممنهذافأفي.ومخالفتهموافقتهلمجرد)!(

وجوئا.واكبرفوضا،أعظمالبابهذافيوهواحد؟كلعلى

بحقاخبرفإنالمخبر،هووالشاهد(دله>شهدآ:قالثم

فأمرارور؛شاهدفهوبباطلاخبروإن،مقبولعدلشاهدفهو

اانيتضمنوهذا،بالقسطالقياممعلهاءأ6"شهدأنكونأنتعالى

.لغيرهلادلهتكونوأنأيضا)7(،بالقسطالشهادةتكون

)1(

)2<

)3(

)4(

)3(

6(لد

)71

ط:"بقصدا".

"01ط:"المعصية

."رسوله"؟ط

."زاصعيا!:ف،ط

.بيجرد("":ط

شهيدا"."يكون:ط

.طمنساقطةأيضا"لا
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يالقس!()أ".شهدآللهكونواقومين:الأخوىالايةفيوقال

اريعة:اموراالايتان]فتضمنت

[)2(.بالقسطالقيام.أحدها

لله.يكونان:والثاني

بالقسط.الشهـادة:والثالث

لله.تكونان:والرابع

وايةدده،والشهادةبالقسط)3"بالقيامالنساءايةواختصت

القراناسرارمنعجيبلسؤ،بالقسطوالشهادةددهبالميامالمائدة

.ذكرهموضعهذاليس

فأمد(،والأقىبينأ!لدقتأوأنفسكخعلا>ولؤ:تعالىقالثم

كانولواحد،كلعلىبهويشهد،بالقسطيقامبانالح"سبحانه

همااللذينووالديه،نفسهعلى(بهأفيقومالعبد،إلىالناساحب

،الناسسائرمن)!"وألصقبهأخصهمالذينواقربيه)6(،اصله

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

.8:المائدةسورة

الأصل.منسقطت

.طمنساقط"بالعجام9

"أذلا.:ط

لا.لأبالقسط:ط

.""أقاربه:ط

تحريف.!الصديق9:ط
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القجاممنيمنعهواقربيهولوالديهلشفسه)1"محبتهمنالعبدفيمافإن

ويعاديهيبغضهلمن[)2"الحقكانإذ!سيما]ولا،بالحقعليهم

ورسولهاللهكاذمنإلاالحالهذه)3"فيبهيقوملافإنه؛قبلهم

سواهحا.ما]كل[)؟(منإليهاحب

قلبهمنالإيمانمنزلةفيعرف؛إيمانهالعبدبهيحتحنوهذا

وإنهيشنؤه)!(،ومناعدائهفيالعبدعدلهذاوعكس،منهومحله

عليهم،يجنفأ8"انعلى)7"لهمبغضهيحملهاذله)6"ينبغيلا

يتركانعلىواقاربهووالديهلنفسهحبهيحملهاذينبغيلاكما

يقصحرولا،باطلفيالبغضذلكيدخلهفلا،بالقسطعليهمالقيام

اهو"العادل)9(:بعفالسلفقالكماءالحقعنالحبهذابه

يخرجهلمرضياذاوإ،باطلفيغضبهايدخلهلمغضبإذاالذجمما

"،الحقعن!ضاه

)1(

،2(

)3(

)4(

)6(

الأ(

)"(

)9(

،01ط:"محبة

الأصل.منساقط

"هذا(".:ط

.ق،طمن

"."يسوءه:ق"يجفوه".ةط

.طم!ساقطةا("له

.طمنساقطة"على!

ايححف"-9:ط

1(.لأ6)3/"الدينعلوم"إحياءفيكما،كعببنمحمدعننحوهروي

تال،نحوهمرفوعاانسعن114")ص"الصغير"فيالطبرانيوأخرج

.كذابوهوالحسحنبنبشرفيه)1/95(:"المجحع!فيالهيثصي
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بالقسط[لقياموهماالخكمينهذينعلىالايتانفاشملت

والاعداء.الأولياءعلىبهوالشهادة

نإ.ابدبهصا<؛أؤدفاللاأوفقيرايك!غنياإق>:تعالىقالثم

فلاعليكمغناهمنفعةعودوتأملونترجونغنياعليهالحشهوديكن

بهما)1"اولىفالله،تخافونهولاترج!نهفلافقيرااو،عليهتقومون

فلا،عبيدهأنكمكحاعبداه)2(وهماومولاهما،ربهـماهو،منكم

بهمااولىاللهفإن؛لفقرهفقييرفى)3(تطمعواولا،لغناهغنياتحابوا

منكم.

ربماانهموهوهذا،مناحسنآخرمعنىفيه)4(:يقالوقد

الخنياماوالفقير؛الغنيعلىالشهادةوأداءبالقسطالقياممنخافوا

فتتساهل؛لهشيءلاوأنه،فلاعدامهالفقيروأما،مالهعلىفخوفا

والفقحوبالخنياولىالله:لهمفقيل،بالحقعليهالقيامفيالنفوس

والشهادةالحقاداكاتتركوافلابهذا؟وأرحمبهذا،اعلم،منكم

فقـر-ولاغنيئعلى

اتباععننهاهمأقوى+أذتغدلوأ(>فلاتتيعوا:تعالىقالثم

.العدلتركعلىالحاملالهوى

)1(

)2(

)3(

)،(

.ق،طمنساقطةا"بهحا...يكنإن"أي

!ا""عبجده-ط

.طمنساقطةفيلا"تطصعوا

هذاإ.فى9:ق
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لأجله.مفعولانه)1(علىالموضعمنصوب>أذتعدلوأ(:وقوله

تعدلوا؛أنحذا!اوتعدلوا،أنكراهية:البصريينعندوتقديره

الكوفحينقولوعلى.منهوفرازاالعدلكراهيةالهوىاتباعكمفيكون

تعدلوا.لاان:التقدير

واظهر)3".احسنالبصريينوقول

!ذخبيرا(تعملونبماكاقدلهف!نتغرضحواوتتو،اوإدط>:تعالىقالثم

عليهما:متوعذا،منهمامحذرأالحقلكتمانالموجبينالسببينسبحانه

01لليا.أحدهما

.لإعراضا:والاخو

طريفادفعهايروممنيجدولم،حجـهظهرتإذاالحقفإن

اخرس،شيطانافكانذكرها،عنوامسكعنهااعرضدفعها،إلى

يحفىفها.اويلويهاوتارة

اللفظ،فيلي:نوعانوهو.التحريفوهو،الفتلمثلواللي

المعنى.فيولي

إما؛الحقيستلزملاوج!علىبهايلفظان:االلفظفيفاللي

كيفيةفيليا!3(اوبغيرها،إبدالهااونقصانها،او،لفظةبريادة

)1(

)2(

)3(

.("لالانه؟ط

للنحاسالقرآنمعانىانظر

3(.لأ0371-)3/المحيط

.،إما"!اتق.""ولي:ط

)2/المسيروزاد13،2)2/

3"

والبحر(222



يلووناليهودكانكما؛غيره)1(ومرادهلفطاالسامعوإيهامأدائها،

اللي.نوعياحدفهذا0!)2"اللهرسولعلىبالسلامالسنتهم

اللفظوتأويل،تحولفهوهو،المعنىلي:منهالثانيوالنوع

يسقطاو،ئردهلمماوتححاله)4(به)3"،المتكلممرادخلافعلى

تعالى:فقالالحعاني،ليمنهذاونحو،بهأرادأ!"مابعضمنه

.-(أاشغخبيراتخملونبماذكاالل!فمانتعرصوأأواتلؤرإندر>

يكخمهافلاوجهها،علىالشهادةبأداءمطالئاالشاهدكانولما

وتبديلها.تغييرهانظيروالليالكتمان،نظيرالإعراضكاذ،يغيرها،و

العلم.كنوزمنالايةهذهتحتمافخأمل)6(

يحصللابلالإيمانيخلاالذيالواجبانوالمقصود

والإظهار،والقبولبالتلقيالنصوصمقابلةبهالاالايمانمسحى

وباللي،تارةبالإعراض!7(تقابللاإليها،الخلقودعوةلها،

أنأمراورشولهعآللهقضىإذمؤمنؤولالمؤسمنكانوما>:تعالىقال.اخرى

)11

)؟(

)3<

؟(لي

)6(

)7!

."لاوإرادة!ط

البخاريرواهكما-الحوتبه-يقصدون"عليكم"الشام:يقولونكانوا

عائشة.عن)2165(ومسلماخوى(ومواضع2406،)3592

.ق،طمنساقطةبه!9

لحريف."!بجهالةتط

المراد".البعض:ط

"فاشتحل".تق

"بالاعترأض".تط
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للهثبتإذاانهعلىهذافدل(؟)أ"أمرهتممنآلحيرةلهميكوذ

فإنه،خبرياوطلبيحكمالمسائلمنمسالةكلفي)2(ولرسوله

ذلكوان،إليهفيذهبالحكمذلكغيرلنفسهيتخيرانلأحدليس

منافذلكالم(انعلىفدلاصلا،مؤمثة[)3"]ولالمؤمنليس

.للإيمان

والتابعينالصحابةإجماععنهاللهرضيالشافعيحكىوقد

لهيكنلم!م!اللهرسولسنةلهاستبانتمنانعلىبعدهمومن

،(احد)لقوليدعهاان

قال)7(ماصخةفيالاسلامائمةمناحايستويب)6"ولا

الخلقعلىاتباعهاالواجبالحجةفإن.عخهاللهرضيالشافعي

اقوالواما،الهوىعنيثطقلاالذيالحعصومقولهوإنماكافة

)1(

،21

)3(

)؟"

)5(

)6(

)7(

36.:الأح!ابسورة

.!"ورسوله:ط

.طمنزيادة

.!م!سافطةذلك"أذ...فيذهب"الحكم

و"إعلام335()2/االسالكينلمدارجفيالشافعيعنالحؤلفذكره

فيالشافعىقالوقد357(.)ص"الروح"وكتاب263()2/"الموقعين

منلجميمااللازمفهوالشيءاللهرسولعنثجب"إذا:033()ص(1"الرسالة

اتباعه،الناسعلىالذيالفرضبل،كيزهشيءئوهنهولايقويهلا،عرفه

".أمرهيخالفأمرامعهلأحدالت!يجعلولم

لما.يستوب"لم:ط

ا!أقاله:ط

.؟



عنفضلأ)1(،الاتباعواجبةلاالاتباعسائغةتكونأنفغايتهاغيره

.الخذلانمنباللهعياذاعليها،وتقدم،النصوصبهاتعارض!ان

حملماعليهفإنماتوئوأفإتألرلمصولوأطيعوأاللهأطيعواقل>:لىتعاوقال

،()2"*أ*ألمتأئبلخإ،لر!صلعلىوماتقتدواتطيعوةوإنعلتصما!تحم

غيرها،فيلاالرسولطاعةفيهي)3(إنحاالهدايةانسبحانهفأخبر

،المفهومدلالةبابمنهذاوليس،بانتفائهفينتفي؟بالشرطمعلقفإنه

الدلالةتقريرفي)!"يحتاجأنهويطن،الناسمنكثيرفيهيخلطكما

التيالأحكاممنهذابلحجة،المفهومكونتقرير"إلى)منه

؟)6("ير
ماإذشروطها،بدونلهاوجودفلا،وعلقتشروطعلى!لبب

إذا.لهشرطايكنلموالا؛عدمهعندعدمفهوالشرطعلىعلق

طاعته0عدمعندالهدايةانتفاءعلىنصفالآيةهذاثبت

ط

دون(ألرسحولهـاطجعوادلهاطيع!ا>قل:قولهفيالفعلإعادةوفي

قرلبعنسنذكرها،جليلةوفائدةلطيفسرالاولبالفعلالاكتفاء

تعالى.اللهدثحاءإن

للمخاطبين،الفعل(،حملماعليهفائماتولؤا>فإت:وقوله

)2(

،3(

)؟(

)6(

.طمنسقطتايلالباع"واجبة"لا

.54:النورسورة

.ق،طمنساقطةهىا"إنحا

لامححاج".:ق،ط

لا".منهالدلالة"تقريره:ط

."أت!تبت1:ط
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قدانه:والمعنىتخفيفا.التاءينإحدىفحذفتتتولوا،:واصله

والتسليم؛لهوالانقيادطاعتهوحملتموتبليغها،الرسالةاداءحمل

،البيانالله"من:قالالزهريعن"صحيحه(")1"فيالبخاريذكركما

.لتسليم"1وعلينا،اليلاع)2"رسولهوعلى

لافعليكم،والطاعةالإيحانمنحملتموهماانتمتركتمفإن

تبليخكمححلوإنحا،وإيماجمم)3(طاعتكميحمللمفإنه؛عليه

وهدايتكم،وسعادتكمحطكمفهوتطيعوهفإن.إليكمالرسالةواداء

[لبلاغإلاالوسولعلىوماحمل)3(،ماادىفقدتطجعوهلمو!!

.(وتوفيقكم)هداكمعليهليس،المبين

مننمالائىواولىالرسولوأطيعوأددهأطيعو(أمنوالذينيا!ا>:تعالىوقال

خئروولكذلاضوأليىملاللهتؤمنوذكنغأنلرسولوأدلهألىفردوةلثنءٍفيتنرعحمفان

الايةوافتحح.رسولهوطاعةبطاعتهسبحانهفأموتأوللا<!6(؟وأخسن

موجباتمنمنهمالمطلوببأنالصثه!عرالإيمادباسمابخدائهم)7"

)11

2(لم

)3(

)؟(

)6(

)7(

بنومحمد)71("الزهد(1فيعاصمأبيابنوأخرجه305،)13/فيتعلجفا

صحيحهفيجاذوابن)1/487(ا"الصلاةقدر"تعظيهمفيالمروذممبنصر

)3/936(."الحلية!فينعيموابو414()1/

.!!الرسول:ق،ط

-طمنساقطةوا"عخكمإص!"

.!،طم!ساقطةحمل("ما...حظكم!ف!و

(".وتوفحقهم"هداهم:ط

.95:النساءسورة

"بالنداءإ.:ط
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عليهاللهانعممنيا:يقالكما،بهوخوطبوا)1"نودواالذيالاسم

علمالعالميهاويا.إليكاللهحسنكمااحسن!فضلهمنواعناه

ونطائره.،بالحقاحكمالحاكمايهاويا.ينفعهمماالناس

بعوله:بالشرائعالقرانفيالخطابيقعماكثيزاولهذا

:(2()منوأايونلذايهأيها>

.<)3(لخيامعيمءامواكنبالذينيأفها>

.،(الحلجمعةيومرمنللصلوياذالؤءامنؤاالذينيايها>

."6)ئرهونطا،(<)لكمألنيالحق!دأؤ!واءامنوالذجمتجمأي!ا>

000)7(

يقتضيفالإيمان؟مؤمنينكمنتمإنانكممالىإشارةدلك!مي

وتمامه.الايمانموجباتمنفإنهوكذا،كذامنكم

وطاعةطاعتهبينففرق(!الزسولوأطيعواطهس>أطيلوأ:قالثم

>وأطيعو:وقالعليها،الاولالفعليسلطولم،الفعلفيرسوله

اوليوطاعة)9"الرسولطاعةبينفقرن()8"،منئئلأضوأ!لىالرسول

،1(

،2(

،3(

الح(

)5(

)6(

الا(

،"(

)9(

وخطبوا".به"نودواةط

.طمنساتمطةامنوا!الذينأيهايا"بقوله

.3"أ:البقرةسورة

.9:الجمعةسورة

.1:الصائدةسورة

.طمنساقطةلاونظائره"

"هذإ".:ط

.ق،طمنساقطةلاالرسولواطيعوا..."ففرق

خطا.لىوالرسولاللهعة!ط:ط
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نأالوهمإلىيسبقربماكانوقد.واحداعاملأعليهماوسلط،الأمر

ولكن،اللهاطاعققدالرسوليطعمنفإنههذا؛عكسيقتضيالأمر

ماانعلىدلالتهوهو؟لطيفسروتحته.المناسبهوالايةفيالواقع

،القرانفيبعينهبهمأموزايكنلموإن،فيهطاعتهتجمثرسولهبهامريأ

بهيأمرماانمتوهميحوهمفلا.ومقروثةممردةالرسولطاعةفتجب

قالكما؛فيهطاعتهتجبفلاوإلا)أ"،القرانفييكنلمإنالرسول

منالامريأتيهأريكتهعلىمتكىءشبعاذرجل"ئوشكع!و:النبي

،اتبعناهشيءمنفيهوجدناما،اللهكتابوبينكمبيننا:فيقول؛امري

."أ2"معهومئلهالكتاباوتيتوإنيألا

لحتاندرجتإذاإلاأحدهمطاعةتجبفلاالامواولوواما

انهع!ي!النبيعنصحكحا؛مستقلةمفردةطاعةلا،الرسولطاسة

برمرلمما[)3"وكرهاحب]فيماوالطاعةالسيمالمرء"على:قال

."")طاعةولاسعفلا،اللهبمعصيةامرفإلن)؟(،اللهبمعصية

،1(

)2(

)3(

)؟(

)5(

.قمنساقطةالقراذأ...الرسول"طاعة

وابن،وحسنه4،266)والتومذي()295والدارمي(132/)!أحمداخرجط

بناالمقدامعنجابربنالحسنعنصالحبنمعاويةطريقمن)12،ماجه

حريزطويقمن)406؟(داودوابو013(*4/أحمدواخرجه.كربمعدي

افيالألانيو!ححه.المقدامعنعوفابيبنعبدالرحمنعنعثمانابن

)163(."المشكاه"علىتعليقه

الرواية.وكذا،طصن

بالوجهين.الروايهووردت."فإذا":ط

عمرابنعداللهحديثمن)9183(ومسلم)؟713(البخاريأخرجه



أليفردوه>:تعالىقولهالحعنىهذاإعادةاقتضتكيففتأمل

إلىردالقرآنإلىالردفإذ؛الرسولوالى:يقلولملرسمول<،وأدله

به2(أيحكمفحا)1(،والرسولاللهإلىردالسنةإلىوالرذ،والرسولالله

الله-حكمبعينههوالرسولبهيحكموما4!سولهحكمبعينههوالله

فقد؟كتابهإلى)3(يعني،فجهتنازعغمااللهإلىرددتمفإذا

فقد؟رسولهإلىرددتموهإذاوكذلكو)4(رسولهاللهإلىرددتموه

.القراناسرارمنوهذا(،أوالرسولاللهإلىرددتموه

)6(فعنهالامر،اوليفيأححدالامامعنالروايةاختلفتوقد

:روايتانفيهم

.ـالعلماءأنهم:إحداهحا

الأمواء)7(5انهم:والثانية

)1(

)2(

)3(

)4(

5(لي

)6(

7(لي

.ق،طمنساقطةالرسول!..-السخةإلىوالرد11

"حكم".:ط

.طمنساقطةإلى")1

.طمنساقطةاوا"الله

.طصنساقطة"سوللاوال

"وعه"..ط

الإمامأنص8!1،:)18/"الفتاوى"مجموعفيديميةابنالاسلامشيخقال

طاعتهلجبمضهحاكلإذ،الايةهذهفيالصخفيندخولعلىوغيرهأحمد

يجحعون...حياتهفيع!ح!اللهرسولنوابوكان،اللهطاعةمنبهيقومفيما

".بعدهمنخلفاؤهوكذلك،الصخفين

5؟



والصحيح:)1".الايةتفسيرفيالصحابةعنثابتانوالقولان

الأمرولاةهم)2(والامراءالعلماءفإنجميغا؛للصنفينمتخاولةانها

رسوله.بهاللهبعثالذي

وردا،عخهوذبا،وبلاغا)؟(،وبيانا،حفنهاؤلاتهفالعلماء)3"

تعالى:فقال،بذلكاللهوكلهموقدعنه،وزاغفيهالحدمنعلى

منلهافيا()!".ا*فىابكنفىتبهالتسوابهاقؤكلمافقدوبهناهؤلاءبهايكفزفإن>

لهم.تبغاالناسوكون،اموهمإلىوالانتهاءطاعتهمأوجبتوكال!

به،للخاسوإلزافاوجهاذا،)6(،ورعايةقياما،ؤلاتهوالأمراء

عنه.خرجمنيدعلىواخذطم

ورعية.لهمتبعالإنسانيالنوعوسائر،الخاسهمالصخفانوهذان

توصوذكنخئمأنوالرسولأدله!ليفر!وهفىءٍ!ئثكئخمفان:تعالىقالثم

.<ا!خرأتيؤمى!أللهبا

فيهتخازعماكلفيالنزاعموا!درديجبانهعلىقاطعدليلوهذا

وزاد214(-)212للبيهقيوالحدخل59(39-)3/الطبريتفسيرانظر)1(

كثيرأبن!تفسير61؟(925.)5/القرطبيوتفسر117،،21116/المس!ر

576(.573-)2/الحنحوروالدر254()8/الباريوفتح053()1/

.طمنساقطة"هم"21(

العلحاءإ."فإن:ط)3(

.طعنساقطة"وبلاكا")4(

98.:الانعامسورة)5(

)كاية"..ط)6،



ورسوله،اللهكيرأحطإلىلا،ورسولهاللهإلىكلهالدينمنالناس

عنددعاومن،اللهامرضادفقدغيرهحاعلى)1(الرداحالفمن

فلا.الجاهليةبدعوىدعافقدورسولهاللهغير)2(تحكيمإلىالنزاع

إلىالمشازعونفيهتنازعماكليردحتىالايمانفيالعبديدخل

اق!حر<،!أليومربادثهتومنونكننمإن>:تعالىقالولهذا؛ورسولهالله

علىفدل،بانتفائهالمشروطينتفيشرطانهآنفاذكرناهمماوهذا

عن)3(خارخاكانالنزاعمواردفيورسولهاللهغيرحكممنان

القاصمةالايةبهذهوحسبكالاخر.واليومباللهالايمانمقتضى

عاصحهلها،المنالفينلظهورقاصمةفانهاوشمفاء،بياناالعاصمحة

بينؤعنهلثمنلاد>؛بهامرتلماالممتحلينبهاللمتمسكين

."<)ننفي1عليصلمئ!ميغأللهإتوبينةعنحخمنوبن

"إلى)الردهواللهإلىالردأنعلىوالخلفالسلفاتفقوقد

سنتهإلىوالرد،حياتهفيإليهالردهو)6(رسولهإلىوالرد،كتابه

.)7(وفاتهبعد

)1(

)2(

)3(

)6(

ألأ(

إلى"0ال!دفياحال9:الاصلفي

إحكمإ.:ط

إمن".:ط

.؟2ةالانفالسورة

.طصنساقطة"إلى"

ال!سول".9ثط

765،)1/وفضلهالعلمبيانوجامع69(!9،)5/الطبريتفسيرانظر:

وتفسير=144()1/والمخفقهوالفقيه9118،،11لأ766/2،0197،

47



الذيهذااي*(؛ش7لآولينحسنوختماأ>ذلك:تعالىقالثم

فيهتنا!عتمماوردالأمر،واولي)1(رسوليوطاعةطاعتيمنبهامركم

فيسعادتكموهو،ومعادكممعاشكمفيلكمخير،رسوليوإلىإلي

عاقسبة.واحسنلكمخيرفهو،الدارين

هو،ورسولهالله(وتحكيم،ورسولهادلهطاعةأذ!علىهذافدل

و[جلأ.عاجلاالسعادةسبب

العالمفيشفىكلانعلمفيهالواقعةوالشرورالعالمتدبوومن

العالمفيخيروكل،طاعتهعنوالخروجالرسول.-.)2(. محالمهلمحسببه

وآلامهاالاخرةشرو!وكذلك.الرسولطاعةبسببهو)3"فإنما

شمؤفعادومقتضياتها،الرسولمخالفةموجباتهيأ4(إنماوعذابها

الناسانفلو،عليهيترتبوماالرسولمخالفةإلىوالاخرةالدنيا

قط.شرالأرضفييكنلمطاعتهحقالرسولاطاعوا

فيالواقعةوالمصائبالعامةالشرورفيمعلومانهكماوهذا

ديالعبديصيبالذيوالغموالالمالشرفيهوفكذلكف؛الار

الحصنهي")فطاعتهوإلا،الرسولمخالفةبسببهوفانما،نفسه

)1(

2(لي

)3(

)؟(

.(2/937)لمششورالد!وا(5/162)طبيلقرا

.،ءولياأ"ةط

.!سببه"أط

.((نهفا":ط

."هو":قما،ط

.ا[طاعتهفإذوإلا9:ق.(طاعته"ولأذ:ط
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إليهلجأ]من[)2"الذيوالكهف،الآمنينمنفهو)1"دخلهمنالذي

الناجين.منفهو)3(

بهجاءبحاالجهلهي)4(إنماوالاخرةالدنياشرورانفعلم

نجاةلاأنه)3(علىقاطعبرهانوهذا،عنهوالخووجع!يوالرسول

جم!ي!هالرسوليهجاءمامعرفةفي)6"باجتهادهإلاسعادةولاللعبد

عملأءبهوالقيامعلفا،

اخرينةبأمرينالسعادةهذهوكحال

إليه.الخلقدعوة:احدهحا

.الدعوةتلكعلى)7(وجهادهصبره:والثاني

الأربعة:الحراتبهذه"فيولالإنسانيالكمالفانحصر

.الرسولبهجاءبحاالعلم:إحداها

به.العمل:الثانية

)2(

)3(

)6(

)7(

،8(

.ألاكان:ق،ط

.ق،طمن

لما."كان:ق،ط

.""هو.ط

لى.أن":ق،ط

.لاجحهاد"با":ق،ط

.("دهاجخهالأ:ق،ط

."على9:ط
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إليه!ودعوتهم،الناسفيبثه)1(:الثالثة

وتنصذه.أدائهفي)2(وجهادهصبره:الرابعة

وارادالصحابةعليهكانمامعرفةإلىهمتهتطلد!3ومن

ا.حفاطريقتهمفهذه؛اتباعهم

عيانااللسالكينوضحتفقدطربفهم)؟(فاسلكالقو!وصلشئتفإذ

وإننفسىعكأضلفإنحاضللتإنقل>!:لرسولهتعالىوقالط

."()!ةسأقريبسصيغإنملهـلىإديوحىفبعايتأقتد

بالوحي،حصل)6(إنحا!ج!الرسولهدىاذفيصريحنصفهذا

الحختلفةوالعقولالاراءمنلغيرهالهدىيحصلكيفعجبافيا

فلنيفحللومرطآلمقتدفهوادلهيهدمن>ولكن؟المضطربةوالاقوال

(7).+إ<ا؟ألثثاصولال!تجد

تحصللاالهدايةان)8"يزعممنضلالمناعظمضلاليفأي

وعموو؟زيدوقولفلتاذ)9(؟ورايفلأذعقلعلىفيهايحيلثم،بالوحي

،1(

،21

،3(

الح(

،6(

،7(

،81

،9(

5!.ط،ق:)"نشر

."دهجتهاا":ق

.!طلعتل:ط

."سبيلهم":ط

05.سبأ:س!رة

،يحصل"."ط

.17:الكهفسورة

("."زعم:ط

فلاذ.بمعنىهناوهو.الفؤادالحديد3الجركلبالصلب:الرجالمنالفلتاذ
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العظمىالبليةهذهمنعافاهعبل!علىاللهنعمةعظمتفلقد)1(

العالمين.ربللهوالحمد،الكبرىوالحصيبة

مهحرجصحذرك!يكنفلاإلكأنزلاكننثإ%-ال!ضق>:تعالىوقال

!ونهتمنولاتتبعوارلتىصليكماأنزلمااتبحوأ*أسللصؤمينودتجرلىبهءلننذر

علىانزلماباتباعسبحانهفأمر+*غ*"<أ2(؛تذكرينقللاماأدرل!

اتباعاوالمنزلاتباعالاهوفما،كيرهاتباععنونهى،رسوله

يتبعلم)3(منفكل،واسطةبينهمايجعللمفإنه،دهـنهمناولياء

بحمدوهذا،اللهدونمناولياءواتبعالباطل(اتبعألحفإنماالوحي

به.خفاءلاظاهرالده

أنحذتحيخلئ!نييقوللدئهعكلظاسلميعضولوم>:تعالىوقال

ألذتحوعنأضهفى!ذ؟*ول-"خليلأفلاناأتخذلؤق!نييودلتئ"*ق-اسبيلألرسولاأ

.")(ضذو،اش؟ل!!ننفمثطنو!النىإذجاءنيبعد

ماوارائهلاقوالهيترك،الرسولغيرخليلا)6"اتخذمنفكل

سبحانهفإنهولهذا.محالةلاالمقالةهذهقائلفإنه؛الرسولبهجا-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ولقد".تط

.3أ-:الأعرافسورة

"لا".:ط

ايتجعل.1ةط

.2792-الفرقاذ:سورة

.طمنساقط"خليلا"
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عنهوكنى،الخليلهذايعينروس!ه)1(!

وفلان+فلاناللهدونمناولياء)2(

متبلكرإذ،فلانباسم

طاعةخلافعلىالمتخالحنالخليلينهذينحالفهذا

تعالى:قالىكما؟واللعنةالعداوةإلىالخلةتلكومال،الوسول

.6*6()3(استصنقيهن!لاعدولبعصىبخضحهؤلومنيآلاخلا>

في"الحاتبعوهممنوحالالاتباعهؤلاءحالتعالىذكروقد

أفاهـ!ص!صذ!ن-و!صتقلبيوم>:تعالىاكقوله؛كتابهمنموضعكير

فأضعئونالاسا!براأطعناإناهـنجاولمحالوا*أا!ألررسولاطخناوللهأطغنايخلتتا

-(!6*ا(1أ!ضكبيرألناهـالعنهتمألعذاب!تضحخفتنءا!مربخا6*/،علسبي!

ذلك،ينفعهملاحينرسوله)6"وطاعةاللهطاعةالقومتمنى

عذرلابأنهمواعترفوا،ورؤساءهمكبراءهمااطاعوابأنهمواعتذروا

،الرسولوعصواوالكبراءالساداتاطاعواوانهم،ذلكفيلهم

حمفضحعفنهـبضا-أتهم>:قولهمإلىوالموالاةالطاعةتلكوالت

وموعظةللعاقلعبرهذابعضوفي.6*أ<اصإلخناكبيرالعتهتموآلعذاب

-أالتوفيقودالله،شافية

)1(

)2(

)3(

)؟(

)6(

.ق،طمنساقطةلمايعينلمسبحانه"إده

.وليا"ل:الأصلفي

-67:الزخرفسههـدة

"تبحوهم!.:ط

."666-:الأحؤابسورة

-طمنساتمطة"طاعة((
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أو!ثلايتهكذبأؤكذباللهعلأفتركطاظ!مصنفمن>:تعالىوقال

تدحمصنكنت!ماأينلواقايتوفؤنهمرسثناتهمجا!ذاحتى+ألكئئبمنلصيهميناطم

ذظوأاصبم*،قالكفرينكانواأ!خنفسهتمعلىضلواععاوشسهدواقالواللهدوتمن

أخئهالفتأفةدظمت!طحاألأرفىوافيلنسالمجنقنقب!ممنضلتقدأموفى

!اتهمأضلوناهؤ،ءرئنالأولنهمأخردهوقالتحمعافيهاأدار!واإذاحغ

أولنه!لاخردهؤلتوظ!؟4لعمونلاولبهنضشفلكلقاللنارمنضغفاعذاصبا

.(1ا<)ة-كنتوقكص!بونلمحماتعذأبافدبروقىافضلمنل!علتناكانفما

العبر.منعليهاشتحلتوماالاياتهذهالعاقلفليتدبر

الصنفينذكر!ه!تايتهكذبأؤكذباأللهعلىا!رممط>:تعالىقوله

الصبطلين:

الناسوداعيوواضعها،،والفريةلباطلءمنشىاحدهما:

إليها.

لحق.با2()المكذب:نيلثاوا

بجحودكفرهوالثاني،الباطل!انشاءبالافتراءكفرهفالاول

ذلكإلىانضاففإن؛مبطللكليعرضالطالنوعانوهذان.الحق

تضعيفاستحق،الحقعنالنالصوصد،باطلهإلىدعوته

لذجمت>:تعالىقالولهذا؛وشره)3(كفرهلتضاعف؟العذاب

)1(

)2(

)3<

37.93-:الاعرافسورة

امكذبإ.1تط

(."لكفره؟ط
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!الؤأيمااتعذأبفؤقعذأباهـذنهماللهسبيلعنوضحدوأكفروأ

عذبهمسيحلهعنعبادهوصدواكفووافلحا<)1"،8شلفسدوت

سبيله.عنبصدهموعذابا،بكفرهمعذابا:عذابين

كقوله:؛العذابيعددلاالمجردالكفريذكروحيث

.2"()ا،ص:*أليمعذافيوتخفرجمت>

ماإينالهم:يعنيئكتمب(مننصيبهميخالهتم)أولمك:تعالىوقوله

ذلك.وغيووالرزقالحياةمنالدنيافيلهمكخب

دونمندذعوقكنت!ماأينقالوآيؤقونهغ!سسلناتهمجاإذأ>حمغ

وتخافونهوترجونه،فيهولعادونفيهتوالوذكنتممناين(؛أدله

!5*3)3،ث
تلكوبطلتوفارقوا،رالواعنا<.ضلوا!قالوا.اللهدوذمن

!.الدعوة

منخلتقذأممسفىخلوا%قالفيا*ألمجتلنكاتوأخه!انممهتمعكلوشالدو>

الأمم.هذهجملةفيادخلوا!آلار<،قيدنسوالجنمن!م

أخرلفوقالتجيعافثااذار!واإذاحتىأخنهآلعنتأمهدظتممصا>

بأسلافها)2(.ضلتمتأخوةامةكللأولنهم(

عليهمضاعف<الشارمنضقفاعذابملمحاشهمأصلوناهؤلاء>!ئنا

،21

)31

)؟(

8".:الخحلسورة

لح.:المجادلةسورة،01؟ةالبقرةسهرة

.طمنساقطةلمااللهدون..."أين

ا".لاسلافها"متأخرة:صا
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رسحلك.طاعةعنوصدونااضلونابصا1(العذابط

والمتبوعينالاتباعمن<ضغف>ليم.تعالىالله(>قال

!وكفرهضلالهبحسب

مناختهافيبماطائفةكلتعلملا)؟؟إ(>!لبه!لالعلمون

المضاعف.العذاب

فإنكم(؛فضحلمنعلتنالك!كاتفمالأخرنهضأولمهض>وقالث

منوحذروكم،الحقلكموبينوا،الرسلفيكمفأرسلتبعدناجئتم

وتقليدنا،[تباعناإلافأبيتموتقليدنا؟اتباعناعنونهوكمضلالنا،

وقدعلينا،لكمكانفضلفأي،الرسلبهاتتكمالذيالحقوتوك

كمابناأنغفضللتم؟تركناهكماالحقوتركتمضللثا،كصاضللتم

اتعداب>فذوقواعلينا؟أ2(لكمفضلفأي،آخرينبقومنحنضللنا

د؟3(.بماكنت!تكسبو!

صادفتلو،نصيجةمنأبلغهاوما،موعظةمناشفاهامافلله

قلوبتذكر)؟"مماوامثالهاالايات!3"هذهفإن،حياةالقلوبمن

ذلكمنعندهمفليس(الثكلة)البطالةاهلواما،اللهإلىالسائرين

،6(
خبر.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".عليهملاضاعفهةط

.قمنساقطةعلينا"لكم...ضللتم"وقد

"."الاية:ط

"يذكر".:ط

الهالكة.البطالهمحناها:ولعل.طمنساقطة"الثكله((

"خير".:الأصلفي
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فصل

واما،الضلالةفيالمشتركينوالمتبوعينالأتباعحكمفهذا

الذين،طريقتهمعنالعادلوذلمتبوعيهم،المخالفونالاتباع

فهم،لطريقتهممتبعينوليسو،لهمأأ(تبعانهميزعمون

آتبعو(وراو(أئذكفمناتبع!اآلذينإذتيرأ>.تعالىقولهفيالمذكورون

فنتبرألناكفىسلوأتتبعوالذينوقال6اشالاشتبابابهموتقطعتالعذاب

حزجينوماهمعيئهمحسرتأغحنهمللهيريهصمناكذلكتبريروأمحامهتم

.ا<)2،*6*اافادمن

انهماادعواواتباعهم)3(،الهدىعلىكانواالمحبوعونفهؤلاء

عيرسالكوذلهممخالفوذوهمومنهاجهم،طريقتهمعلى

1الح(-

معتنفعهملهممحبتهمواذ،يحبونهمانهميزعحوذ،يعهم

اتخذوهمفإنهم،القيامةيوممنهمفيتبرءون"،لهم)مخالفتهم

ينفعهم.إلاتخاذهذااذوظنوا،الدهدوذمناوليا-

اواولياء،وليجةورسولهاللهدونمناتخذمنكلحالوهذه

اعحالهافإنلهم،ويخضبلهمويرضىلهم،وئعاديلهمئوالي

تعبهوشدةكثرتهامععليهحسراتالقيامةيوميراها،باطلةكلها

)1(

)2(

)3(

)4(

(101تبعط:"لهم

.166167-:البقرةسورة

ث!.أ)هدى.ط

.""طريقتهم:ط

.طمنساقطةلهم"لم
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وئغضه،ومحبته،ومعاداتهموالاتهيجردلمإذ،ونصبهفيها

كله،العملذلكوجلعزاللهفأيطل؛ورسولهلله!ايثارهوانتصاره

فيبينهمكانتالتنوالموالاةالوصل:وهي،الاسبابتلكوقطع

يومفينقطعأ*6*ا<أ!"؟آلأمتباببهم>وتقظعت:قالكمالغيرهالدنيا

لغيركانت]وموالاة[)6"وموذةووسيلةووصلةسببكلالقيامة

حظهوهو،ربهوبينالعبدبينالواصلالسببإلايبقىولا؟الله

منولوا!مها،وحدهعبادتهوتجريد،رسولهوإلىإليهالهجرةمن

والتقريب،والحعاداةوالموالاة،والمنعوالعطاءوالبغف،الححت

وترك31"،لقولهغيرهأبوالوتركرسولهمتابعةوتجريدوالإبعاد،

به،الاعتداد)!"وعدم،عنهوالإعراض،بهجاكاماخالفما"كل)!

،غيرهإلىالالتفاتشوائبمنبريئامحضاتجريذامتابعتهوتجريد

عليه.غيوهقولتقديمعنفضلا،كيرهوبينبينهالشركةع!فضلأ

النسبةهيوهذه،بصاحبهينقطعلاالذيهو)6(السببفهذا

اخيتهوهي،المحضةالعبوديةنسبةوهي،ربهوبينالعبدبينالتي

موجعه.إليهاثم)7"،يجولمايجولالتي

.ق،طمنساقطهناإلى"الوصل"وهيقولهومن.166:البمرةسورة)1(

.طمن)2(

.طمنساقطلالقوله")3(

.طمنساقطلاكل")4(

إلاعتعاءلا.9:ط)5(

(1.السبب!ل!و:ط)6،

لا.يحولما"يحول:ط)7(

57



الهوىمنششتحيعثفؤادلثنقل

الاولللحبيبإلاالحبما

الفتىيألفهالارضفيمخزليكم

)1(منزللاولابذاوحخيئه

الدورفيغيرهاينفعهفلاالعبد،تنفعالتيهي)2(النسبةوهذه

لهأقوامفلا؟القرارودار،البرزخودار،الدنيادار:اعني؛الثلاثة

الواصلالسببوهي،النسبةبهمذهإلافلاحولانعيمولاعيمشولا

قال)3":حيثالقائلاحسنولقد،اللهوبينالعبدبين

منقطعكيرحبلفللححبينبينئىح!لالوضلتمطعإذا

منصدعأ؟(1غيرشفلفللمحبينبينهمالوصلشملتصدعوإن

والغلقالأسبابالقيامةيوميقطعسبحانهاللهانوالمقصود

إلايبقىولاكلها،الدنيافيالخلقبينكانتالتيت3الؤصاو

العبوديةسببوهو،فقطرثهوبينالعبدبينالتيوالوصلةالسبب

)1(

)2(

)3(

)4(

ابىوأخبار313()3/والتبيينوالبيان3!2()4/ديوانهفىتياملأبيحيا

والخصائص402()صال!ناعتينفيوالأول263(.)صللصولىتحام

وهما594(.)صا،عجازود،ئل06،)صكللامديوالحوازنة171()2/

201(.31،047/6/الفويدالعقدفينسبةللا

النسجة(1."هي:ط

.طمنساقطةقال"ا)حيث

928(.)صالمحبينروضةفيالمؤلفذكرهما

!"



الرسلمتابعةبتجريدالاتحت)1"ولالهاوجودلاالتيالمحضة

علىجاءتإنحاالعبوديةهذهإذ،عليهموسلامهاللهصلوات

وقد،بمتابعتهمإلاإليهاسبيلولا؟بهمإلاعرفتوما،السنحهم

.2"*()ا*فنثوذاهصآفجملنهعملمنعملواماإكوقدقنا>:لىتعاقال

!سلهسنةغيرعلىالدنيافيكانتالتنأ3"الأعمالفهذه

منهاينتبمالامنثوزا،هباءاللهيجعلها،وجههولغيروطريقتهم

يومالحبدعلىالحسراتأعظممنوهذااصلا؛بشيءصاحبها

مااحوجوهوبشيء،منهينتفعلمضائعاكلهسعيهيرىانالقيامة

بسعيهم.النافعالسعيأهلسح!دوقد،عملهإلىالعامركاذ

فصل

فنوعان:السعداء()الاتباعفأماالاشقياء،)؟(الأتباعحكمفهذا

فيهم:وجلعراللهقالالذبروهم،الاستقلالحكملهماتباع

باخسنأتبعوهم!اوأوالالضحارالحفجرينمنألأولوذلشبموت>و

.<)6(عنهورضحواعنهغاللهركأ

)1(

)2(

)3(

)5(

،6(

"-ط:!تحقيق

.23تالفرقانسورة

".أعحاله"هي:ط

"أتجاع".:ط

"أتاع".:ط

.هـ01:التوبةسورة

95



وهم،عنهماللهرضىلهمثبتالذينءالسعدهمفهؤلاء

منكليعموهذابإحساذ،تبعهممنوكل،لمج!ي!اللهرسولاصحاب

الذينبالقرنيحتعذلكولا،القيامةيومإلى)1"بإحساناتبعهم

تخصيصاالصحابةراى)3(بمن)2(التابعونخصوإنما،فقطراوهم

القرنلذلكمطلفاالتابعوذ:فقيلبعدهمعمنبهليتميزواعرفئا؟

،بإحسانلهمالتايعينمنفهوسبيلهمسلكمنفكلهـالا،فقط

عنه)4".ورضواعنهماللهرضيممنوهو

مطلقةليست]بإحسان،تبعيةبانهاالتبعيةهذهسبحانهوقيد

ولكن،غيوهفيوالمخالفةشيءفيوالاتباعالنسبةبمجردفتحصل

-،51
والاحسان-للمصاحبةهنا)6(الباءفانللإحساذ؛مصاحبةتبعيه[

وجناته.عنهماللهرضىحصولفيشرطالمتايعةفي

نطءءيمتواعلتهممنهمرسو،لأمينقبصثىآهو>:تعالىوقال

يىءاخرين2صمبيهخضهنللفىفتلمنكانوأ!ناوألحكمةلكنفويعفهموكحهم

وذواللهلمحثاءمنيؤشتيهآللهفضللكد**نج-آقيآتعسفيوهوبهئميقحقوا!امحهتم

.أ()7"بإسآتعظيمآلفضحل

)2(

)3(

الح(

)6(

)7(

.ق،طم!ساقطةلبإحسان10."وهذا

لى.بعينالتا":ط

.("واأر".قا،ط

ا".اللهعنورضيعنهالله"رضي:الأصلفي

.ق،طمنوريد،الأصلمنسقط

"ههنا".:ط

!ا24-:الجمعةسورة
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والاخرون.وصحبوهع!ب!الله!سولاد!كواالذينهمفالاولون

يومإلىمنهاجهمعلىبعدهممنكلهمبهميلحقوالمالذين

.الزمانفيبهماللحاقوعدمالتأخرفيكون،القيامة

الفضلفييهم)1(يلحقوالمالمعنىإناخر:قولالايةوفي

الرتبة.فياللحاقعدمفيكوذدونهمهمبلأ2(،والمرتبة

فيلابهميلحقونلابعدهممنفإن؟كالمتلازمينوالقولان

السعداء.همالصنفانفهؤلاء،الزمانفيولاالفضل

بهيزفعولم،رسولهبهبعثالذياللههدىيقبللممنوأما

لمثمالؤردةحملوا>ألذينوهم،الثالثالصنفمنفهورأشا،

تحملوها(31،.

بعثهومادعوتهإلىبالنسبةالخلائقاقسامغ!ح!النبيذكروقد

لهدىمنبهاللهيعثغيما"مثل:!ي!قولهفي[)4"الهدى]منبهالله

قبلتطببةطائفةمنهافكانتارضا؛أصابغيثكمثل:والعلم

امسكتأجادبمنها(أوكانالكثير،والعشبالكلأفانبضشاالماء،

قيعاذهيإنمااخرىطائفةواصابوررعوا،الناسفسقىالماء؛

الله،دينفيفقهمنمخلفذلككلا،تنبتولاماءتمسكلا

)2(

)3(

،4(

.طمنساقطةبهم[(...الزمانفي"بهم

.!"الرتبة:ط

.ه:الجحعةسورة

.ق،طص!زيادة

لما.نتكالم:ق،ط
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:.ص)1(1
يقبلولمراشا،بذلكيرفعلممنومثل،بهاللهبعثنيماولععه

به")2(.ارسلثالذجممااللهفدى

سبح!منهماكلألأذ؛بالغيثبهجاءالذيالعلمع!ي!فشبه

.القلوبحياةسجبوالعلم،الأبدانحياةسببفالغيث،الحياة

شجهكحا؛للغيثالقابلةبالأرضللعلمالقابلةالقلوبوشبه

مابرالسما!ت>أنزل:تعالىقولهفيبالاودية)3(القلوبسبحانه

.(4بقدهـها<)!أوديةلمتفسا

الغيثةقبولإلىبالنسبةثلاثةالارضينالطوكحا

اصابهافإذا؛والنبات")للبزبقابلةزكيهاارضإحدأها:

بهيج!!زوجكلمنانبتت)6"لم،منهارتوتالغيث

ابذكائه،العلميقبلفهو؛الذكيالزكيالقلبمثلفهذا)7"

مثمر،للعلمقابلفهو؟بزكائهالسحقودفيالحكموجوهفيهويتمر

معادنه.وأسراروفقههلحوجبه

)2(

)3(

)5(

)61

)7(

01ا"فنفعهلدين111:ط

.الأشعريموسىابيحديثمن)2282(ومسلملأ(19الجخاريأخرجه

.ق،طمنساقطةلماالقلوب..."وشبه

.1لأالرحمد:سورة

.ا"للشواب":ق،ط

01!النجتيثحرا):ط

."لكفذ":ف،ط
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فهذه،وحفطهفيهاالماء)1(لثبوتفابلةصلبةارض!:ليانية1و

والازدراع.منهاوالسقيبورودها)2"الناسينتفع

سمعه،كمايحفظهالذي،للعلمالحافظالملبمثلوهذا)3(

يؤديفهوالمجرد،الحفظلهبل"،[ستنباطالحولافيهلهتصرفولا

"فرفي:غ!ح!النيي)6"فيهمقال()الذينالقسممنوهوسمع،كما

")7(.فقيهغيرفقهحاملورب،منهفقههومنإلىفقهحامل

المكاسببوجوهالخبيرالتاجوالشنيمثل)8"قالأول

شاء.مابمالهيكسبفهو؛والتجارات

)9(،والكسبالربحبوجوهلهخبرةلاالذيالغنيمثلوالثانى

فيه.والتقلبالتصرفيحسنلا،لمالهحافظولكنه

،11

،2(

)3(

)4(

)61

)7(

)81

)9(

ط:)ما".

لود!دها!.الناس"تنفعةط

.وهوا"9خط

.!اسئنبط9ةط

.!الذي9:ط

![.،طمنساقطة"فيهم(1

والترمذي)0366(داودوأبو)!23،والدارمي183()5/أححداخرجه

حجرابنالحافطوصححه،ثابتبنزيدعن)5041(ماجهوافي)2656(

وأنسالد!داءوابيمطعمبنوجبيرمسعودابنعنالبابوفي.وغيره

العبادحمدبنعبدالمحسنالشيخجمعوقدمتواتر.حديثوهو،وكيرهم

ودراية.روايةودرسها،جزءفيطرقه

كمثل".9:ط

"الحكسب(".:ق،ط
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يقبللاالذيالمستويوهو؛قاعارضالثالئةاوالارض

تنتفعلماصابهاماالمطرمناصابهافلو،ماغيمسكولا،النبات

منه!بشيء

والدرايةالفقهولا)1(العلميقيللاالذيالقلبمثلفهذا

.،2!
تحفظولاتنيتلاالتيالبوارالأرضبمنؤلةهووإنما،!يه

مالأ.يمسكيحسنولا،لهماللاالذيالفقيرمثلوهو،الما!

ورثةمنفهذا،بصيرةعلىاللهإلىداع،معلمعالمفالاول

الرسل.

يحجز)3"اماكيرهإلىيحملفهذا،سمعهلحامؤدحافظلثانى1و

ويستثمر.إليهالمحمولىبه

ولا،الدههدىيقبللمالذيفهوهذا،ولاهذالاوالثالث

س)2(ء
راشحا.بهرفع

النبويةالدعوةفيالخلقاقسامالحديثهذا)5"فاستوعب

شعقي)6(.وقسمسعيداذ،قسمانمنها،ومنازلهم

،1(

)2(

،31

الح(

،5(

)6(

ا.ط!نساقطةالا!1

.ق،1طمنساقطة"!ه((

"لغيره".:ط

".يرفع"لم:ط

"فيسحوعب،.:ق

خطا.وهوشقيإ.وتمسمسعيكقسممقسحانمنها9:ط
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المؤمنيناتباعفهمالسعداء)1(:الأتباعمنالثانيالنوعواما

وانماالدنيا،دارفيالتكليفحكملهميثبتلمالذين،ذريخهممن

ئبح!همءامنواو>وآتذين:فيهمتعالىاللهقال.لهمتبعابائهممعطم

كسببماأتييصلثىءمنصطهومنألانهموما!هـينهمقيألحقابإيمننذدينهم

)2(-.بر4
أ؟*(رهل!

أتبعهمكصا،الجنةفيبابائهمالذريةالحقانهسبحانهأخبر

تلكبهيستحقونلهبمعحللاالذريةكانولما،الايمانفيإياطم

عائدوالضميرشء<،اهممنألتئهموفآ>:تعالىقالالدرجات

رفعنابل،عملهممنشيئانقصناهموما:ايامنوا؛الذينإلى

منزلخهمفليست؛عمالهماجورتوفيتهممع،درجاتهمإلىذريتهم

بهموالحقنا،اجورهموفيناهمبلعحل،لهيكنلممنمنزلة

)!( )3(.--.

اعمالهم.منيستحمولهمادودطدرياتهم

الله،منفضلاوالدرجاتالثوابفيالإلحاقهذاكانلحاثم

حكمفي(بهم)حاصلايضماالذريةإلحاقانالوهمفيوقعفريحا

،1(

)2(

)3(

)4(

.ق،طمنساقطة"السعداء"

.21:الطورسورة

لما.يتهمذر":ط

."يستحقون":ط

."لهم"ةط
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رهيناعاملكلكان،عقوبةاوجبتسيئاباكتسبوافإدا)1(،العدل

شيء.منه)2(بشيوهيتعلقلابكسبه

العدلفيلاوالثوابالفضلفيهوإنماالمذكورفالإلحاق

يختعى)4"لتي،وكنوزهالقراناسرارمن)3(ونحوهوهذا،والعقاب

شاء-منبفهمهاالله

سعدائهمكلهمالخلائقاقسامالاياتهذهتضمنتفقد

المتبوعن)6(والأشقياء،والأتباع"المتجوعين)السعداء:واشقيائهم

.لأتباعوا

ولاهو،الاقسامايمنينظرانلنفسهالثاصحالعاقلفعلى

البطالة.إلىويخلدبالعادةيغتر

وبذل،فوقهماإلىمته)7"انتقلسعيدقسممنكانفان

لنجاج.1والتوفيقوليوالله،جهده

رمنفيالسحيدالقستمإلىمنهنتقلشقيقسممنكاذوان

01أص؟!<)8"سبيلأألرسولحأتخذتينيتف>:يقولأذقبل،لامكانا

)1(

)2(

)3(

)!(

)6(

)7(

)8(

ط:

"منه

ط،

قت

فيا

فيا

إمه

سور

فلحا!.9

.طمنساقطة"

لا.لأنوع:!تى

لا.يخص"

.الحتوعوذ("9:لأصل

."المثبوعون9:يأصل

+طمنساقطة("

2.لا:الفرقانة
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التعاونوالتقو!البرعلىالتعاوناعطممنانبهذاوالمقصود

والقلب،واللسانباليد)أ"،ورسولهاللهإلىالهجرةسفرعلى

.ومودةوإرشاذا،وتعليفا،)2"،ونصيحة،مساعدة

،اسرعإليهخير(بكل)!)3"اللهكاناللهعبادمعهكذاكانومن

ويسره،العلمابوابقلبهعلىوفتح،عبادهبقلوبإليهاللهواقجل

.(!)فيلئعبيدومارنلإذلص>فبالضد،بالضدكانومن.لليسرى

زادقما،جسيموامرعظيمسفرٍإلىأشرتفقد)6(:قلتفاذ

مركبه؟وماطريقهوماالسفرهذا

زادولا،ع!ع!الأنبياءخاتمعن)7"المو!وثالعلمراذه:قلت

وليقعد،بيتهمنيخرجفلاالزادهذا)8"يحصللمفمن؛سواهله

فلهيحصوا،انمناكئرالبطالونأ9(التخلففرفقاء.الخالفينمع

)1(

)2!

)3(

)!(

)61

)7(

)"(

)9(

."لرسولا9ةط

.ا[والنصجحةالحساعدة9:ط

.طمنساقطه"الله"كاذ

فكل".9:ط

.46+فصل!سورة

"قد".:ق،ط

إمن".:ط

يجدإ.لم9:ق

"."المتخلف:ط
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تعالى:قالكماشيئاالحسرةيومالتأسيهذاينفعهولن،بهماسوة

.(<أ1أشفي!ثحزكونالعذابظلمتصأنيهؤ!تإذلجوميفع!مولغ>

؛العذابفيبعضا)2"بعضهمبتأسيانتفاعهمسبحانهاللهفقطع

المصابينبعضوتأسى،مسلاةصارتعمتإذاالدنيامصائبفان

الخنساء)3":قالتكماببعض!؛

نفسىلقتلتإخوانهمعلىحوليالباكينكثر"فلو،الح"

بالتأشيعنهمالئفساسليولك!اخيمحليبكونوما

فيالحشتركينبينمعدومالتأسيمنالسحاصلالروح!هذا

القيامة.يومالعذاب

ينالفلنأ!(،الوسعواستفراغالجهدعبذلفهو:طريفهوأما

قيل:كماوإنمابالهوينا)7(،يد!كولاأ6"،بالمنى

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

93.:الزخرفسودة

"ببعض".:قط!

163(.)2/القاليوأمالى85(84،)صديوانهافيلهاقصيدةمنالبيتاد

والخصائع929()2/الآدابورهر21()1/للمبردالكاملفيوبعض!ا

.(172)2/للشريشيالمقاماتوشرح(1لأ215/

."ولولا(":ق،ط

."فلا":ط

.("لن".ط

تحريف.(""بالهوى:ق
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العلاإلىواسمالموتغحراتفخض

الدعائمالرفيعالعزتدركلكي

الردىمنتخافنفسفيخيرفلا

لائسملومإلىتصئوهمةولا

بأمرين:إلاالظهرهذاركوبإلىسبيلولا

اللومفإن!لائم)1"لومةإلىالحقفييصبولااناحدهما:

.الأرضفيطريخا)2(ويجعله،فوسهعنفيصرعه؛الفارسيدرك

يخافولاحينئذفيقدم؛اللهفينف!هعليهتهونان:و[لئاني

إلىوأخلدت،واحجمبتأخرتالنف!سخافبفحتى،الاهوال

.الأرض

صارتقليلاصبرفحنبالصبر؛إلاالامرانهذانلهيتمولا

فبينما،مطلوبهالىبنفسهاتححالهحقهفيرخاءريحاالاهوالتلك

يعرفهلاأمروهذا،وخدمهاعوانهأعطمصارلتإذمثها،يخافهو

فيه.دخلمنإلا

بكليته،إليهوالانقطاع،اللهإلىالفجأفصدق:مركبهوأما

وصدق،إليهوالضراعة،وجه3(كلأمنإليهالافتقاروتحقيق

)1(

)21

،31

ط:"لوم!.

ط:"صريعا،.

".ط،د:"بدل
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الحثلومكالاناء)1(يديهبينوالانطراح،بهوالاستعانة،عليهالتوكل

ناووليهقيمهإلىيتطلعفيه،شيءلاالذيالفارغالحكسور

ئرجىالذيفهذا،ويسترهفضلهمنويحده،شعثهويلم،3يجبره

طويقمنغيرهعلىخفيمالهيكشفوان،هدايتهاللهيتولىانله

ومنارلها.،الهجرةهذه

التفكردوامهو:إئماذلكفيوعمودهالامرمال)3(و!اس

ويشغلىالفكر،علىيستولي)5"بحيث)4"،القراناياتوتدبر

وهيقلبهمنالخواطرمكانالقرآنمعانيصارتفإذا،القلب

حينئذتمكنوملجؤه،مفزعهإليهايصيربحيث،عليهالغالبة

وصا!،التصوفلهوصار،كرسيهعلىوجلس)6(،قلبهمنالإيمان

لهويتضحسئره،لهيستقيمفحينئل!؟أمرهالمطاعالامر)7(هو

وهيتخسبهاجاعدةتجبالوقصى>:الريحيباريوهوساكناوتراه،الطريق

.()8(السحالبمرئمر

)1(

)2(

)3(

،4(

)6(

)7(

)"(

.ا""انطراح:ط

."يجده":ط

.طمنساقطلامال"

"الله".:ق،ط

أحيث".:ق،ط

.ق،طمنساقطة"قلبه...الغالبة!وهي

.الامير("9:قما،ط

8".:النملسو!ة
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فصل

بابه،ليفافتحعظيممقامإلىاشرتقدإنك:قلتفإن

علىوالإشرافوتفهحه)1"القرادتدبروكينض،حجسابهليواكشف

ماضبرالبينفيفهليأيدينا،الادةتفاسيروهذه؟وكنوزهعجائبه

؟ذكروه

لكإمافاوتجعلهاعليها،تحتذيامثالالكسأضرب:قلت

المقصد.هذأفي

دظوأاذا*؟-اأتحكرمينأبزهيمضتفحمديثأئكسر>:تعالىاللهقال

ففرب!زا-؟*اسمثخبعجلفجآأقلى-إلىفراخأ*2ولفضكرون!مسلمقالسلمآفقالواعدته

.-()2"افيأئعليما!حيهص>:قولهلىإا-ش*ر(تأكلوتالاقالإليهخ

معناهاإلىوتطلعتالايات)3"،هذهقراتإذأبكفعهدي

صورةفيإبراهيماتواالملادكةانعلىمنهاتظلعفإنماوتدبرتها؛

منعجبتامرالهوأن،عليمبغلاموبسروه،ياكلون(اضيافيالح

غيرتدبرك(يجاوز!ولم،ذلكقالاللهانالملائكةفأخبرتهابمذلك

ذلك-

)1(

)2(

)3(

)4(

)!(

ق:"فهحها".

-24:الذارياتسورة

.!"الاية:ط

."الأضجاف9:ط

."يتجاوز،:ط

لا1



الاسرار)أ".منا،ياتهذهفيمابعضالآنفاسمع

إبراهيم؟علىالثثاء)2(انواعمنتضمنتقدوكم

وحقوقها؟الضيافة3"ادابطجمعتوكيف

"؟الحالضيفيراعىوكيف

والمعطلة.الفلاسفةمنالباطلأهلعلىالردمنتضمنتوط

؟(التبوة)اعلاممنعظيضاعلفاتضمنبوكيف

العلمإلىمردها)6(التي،الكمالصفاتجميعتضحثتوكيف

والحكمة؟

إشارة)7"بألطفالمعادإمكاندليلإلىأشارتوكيف

بوقوعه؟افصحتثمواوضحهـا،

الأمممنوانتقامهالربعدلعنالمخبارتضمنتوكيف

المكذبة؟

)1(

)2(

)3(

)3(

)5(

)6(

)7(

021-)"2/الرا!يوتفسير92،03-)4/الكشاف!إفيهنامابعضان!ر

.93،لأ493-ع)للمؤلف"الافهامو"جلاء21(4

.طمنساقطة"انواعا

.طمنساقطةا"ادابلا

.طمنسالمحطة!الضيفيراعى!وكيف

.قمنساقطة("العبوة..."وكيف

."ددها":ط

"ألطف".؟الأصلفي
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بينهما.والفرقوالايحانالإسلامذكروتمنت

رسله،وصدق،توحيدهعلىالدالةالرباياتبقاءوتضحنت

الاخر.اليوموعلى

عذابمنخوفقلبهفيمنإلاكلهبهذاينتفعلاانهوتفحمنت

يؤمنولاالاخرةيخافلامنوامابها،المؤمنوذوهم،الاخرة

.الآياتبتلكينتفعفلابها،

الجملة:هذه)أ"تفاصيلبعض!الانفاسمع

افتتح؟*(صألمكرمينإبرهي!ضيفحديثأننكهل>:تعالىاللهقال

بهأ2"المرادوليس،للاستفهامموضوعةبصيغةالقصةسبحانهالله

في"هل"إذ)2(:الناسبعضقالولهذا)3".الاستفهاممنحقيقته

التحقيق.تقتضيالتي"قد("بمعنىالموضعهذامل

لطيف،سرالاستفهامهذامحلفيالكلامورودفيولكن

عجيببأمر()مخاطبهيخبرانارادإذاالمتكلمفإن،بديعومعنى

تنبه"6(بأداةالكلاملهصدر،لهالذهنواحضار،بهالاعتناءينجغى

ب"هل("،يصدرهوتارةب"الا"،يصذرهفتارةللخبر،وذهنهسمعه

وإما،بهمذكزاإماوكيت؟كيتمنكانماعلمتهل:]فيقول

)2(

)3(

)؟(

)5(

)6(

فيا

ط!

طأ

انظر

ط:

!ل.

."تفصيللأ:صللأ

.!بها"

لا.الاستفهام،)حقيتمة

"53(.ص9القرآذ"مشكل"تأويل

.("المخاطب11

لتمبيه،.الاستفهام"بأداة
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مقرراوإما؟بهيخبرماعظمةعلىمنبفاوامامخوفا[)1(،لهواعظا

نجؤأأتئك!وهلو>،()2(/صموسى+حديثأنئكهل>:تعالىفقوله

حمديثأئ!ظثهلو>،<)3(-ا*الفشيمةحديثأتنكطلو>،()3(آلخصم

والتنبيهمأالقصصهذهلتعظيممتضمن(إ()اا*أتمتهرمينإبزهيمضيف

تضمنته.ماومعرفةتدبرما،على

مناعلمإليكهذاإتيانانعلىالتنبيهوهواخر،امر)6"وفيه

فهل،قومكولاانتتعلمهلاالذيالغيبمنفإنه،الخبوةاعلام

قبلخا؟منإلاياتكلماموتعريفناوإرسالناإعلامنانحيرمناتاك

موقعهعظموتامل،الاستفهامبصيغةالكلامهذاظهورفانظر

0،7(
العليا.ذروتهافيالفصاحةمنانهيشهدمواردهجحيع!ي

خليلهعلىلممائهمتضصن؟ا(+*بلمتىمينإبنهيمضتف>:وقوله

)8":قولين(>الحدرمينفيفإن؟إبواهيم

)1(

)2(

)3(

)؟،

)6(

الا(

)8(

الأصل.منسقط

.15:الخازعاتسورة

.12:صسورة

.أ:الغاشيةسورة

.24:الذارياتسورة

ففيهلما.9:ط

"من".:ط

"قولاذا.:الاصلفي

؟7



الضيف.بإكرامله)1(مدحففيه؟لهمإبراهيمإكرام:احدهما

لمجمادبل>:كقوله؛اللهعندمكرمونانهم:والثاني

ذإ؛ومدحهخليلهلتعظيمايضامتضمنوهو<)2(،"مكرموبر

له.اضيافاالمكرمينملائكتهجعل

لإبراهيم.مدحفيهالتقديرينكلافعلى

آخرلمدء)3"متضمن(سلنمقالسلمآ>فقالو؟تعالىوقوله

باسمتحيتهمفإنبه؛حيوهمحااحسنعليهمردحيثلإبراهيم

وتحيةسلافا،عليكسلمنا:تقديره،فعلعةلجمل!محضمنمنصولب

ثابتماسلالم:تقديره،اسميةلجمل!متضمنمرفوعباسملهمإبواهيم

تقتضيالاسميةالجملةانريبولا.عليكممسمقراودائماو

تحيةفكانت؟والحدوثالتجددتقتضيوالفعلية،واللؤومالثبوت

".)!واحسناكملإباهـاهيم

مخاطبةحسنمنهذاوفيأ**إ<،مبهرون>!م:قالثم

:المدحمنوجهان(منه)والتذممالضيف

)1(

)2(

)3(

)4(

)!(

.!إب!اهيم"مدح:ط

.26ةالانبياءسورة

ا."بيدح:ط

أبوعليهورد(.أه05->صالزملكانيلابنالبياذ"علمفي"التبياذانطر

التحويهاتلمنالتبيالأفيماعلىالتنبيهات9فيعميرهبنأحمدالمطرف

.الفرقبهذايسلمولم66-67(،)ص

لا!ه".طت
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فتذمم،منكرونأنتموالتقديرالحبحدا،حذفانهاحدهما:

ا،ستيحاش،بعضمنفيهلماالخطاببهذايواجههمولم،منهم

!مهذافيالحبتداحذفاذريبولام*؟*ما(،مبهرون>ققىم:قالبل

بل،يكرههبحااحذايواجةلاع!ي!النبيوكان)1"،الخطابمحاسن

.كذا(()2"ويفعلون،كذايقولونأقوامبال"ماةيقول

الذيوهوالإنكار،فاعلفحذف>قؤ!منكرون(!قوله:والثاني

،و>ن!رهئم<)3(،:اخرموضعفيتعالىقالكحا؛انكوهمكاذ

انكرتكم.:يقولانم!الطفإ،*.*ا<>مخكرون:قولهالأريب

الاقالإلخهخففرباو*أاقياسميهخبعخلفجاأهل-إلتفىاخ>:وقوله

وإكرام،الضيافةواداب،الحدحم!وجوفامتضمن(اصأتآ!طوت

الضيف.

"ا)!سرعةفيالذهاب:والووغالن،اق!دء(إلتفراخ>قوله:منها

والاختفاءاترك،الضيفإكرامإلىالمبادرةيتضحنوهوواختفاء،

)1(

)2(

)3(

ألح(

.طمنساقطه"الخطاب...قال"بل

يوفعونقوام4با"ما:جمضعح!قهسلهمثل،الأسلوببهذاكحيرةاحاديثوردت

أنساعنلا،)05البخاريأخرجه7(".صلاتهمفيالسصاءإلىألصا!!م

البخارياحرجهأصنحه؟"،المحيءعنينؤهوناقوامبالما"ما:فقوله

عائشة.ع!)2356(ومسلم"73(961،1)1

"بسرعة((:ط

"يعوض،.؟ط

لا6



يخبارديتشاقل،منبخلافوهذاللحياء،)1(يعرضهوألاتخججله

ماويزن4النفقةصرةويحلمنه،بمرأىيبر!ثم،ضيفهعلى

تخجيليتضمنمماذلكونحومنه،بحراىالإناكاويتناوليأخذ،

الامرين.هذينتنفي"راغ"فلفظة،وحياءهالضيف

بأذالإشعارمنفيهلمااخر،مدجأق!دء!ه>إلص:قولهوفي

يستقرضانيحتاجلاوانه،اهلهعندحاصلةمعدةالضيفكرامة

حاصلالفحيفنؤل)2(إذ،اهلهغيرإلىيذهبولا،جيرانهمن

عندهم.

:المدحمنانواعثلاثةيتضمنافي112<سحيهخبعقلفجآ>:وقوله

بهجاءوإنحا،بهيرسللمفإنه،بنفسهضيفهخدمةأحدها:

.)3(
لخمسه.

منليتحيروا؟ببعضهيأتهملمتامبحيوانجاءهمأنه:الثاني

شاءوا.مالحمهاظايب

،الأموالنفائس!منوهذا،بمهزوليليسسمينأنه:الثالث

ذبحهعلجههانكرمهفمنبه،يعجبوذفإنهم،السمينالبقرةولد

.وإحضارة

)1(

)21

)31

ط،ق؟"قرى،.

،نفسه".:الأصككى

".أحرى"اداب:ط
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إحضاروهواخر)أ"،واددبلمدءمتضمن>إليهم(:وقوله

فيالطعاميهتىءمنبخلاف،الضيف)2(أيديبينإلىالطحام

عليه-فيورده؟ضيفهيقيمثم،موضع

فإنهاخر)3"؟وادبمدحفيه<ا*شنيتاكلولتالالمحال>:وقوله

عرضعصيغةوهذه-(،؟لاتا!وت>:بقولهالاكلعلحهمعرض

،الطعامفيايديكمضعوا:يقولمنبخلافيالتلطف،مؤذنة

ذلك.ونحوتقدموا،كلوا،

-

منياكلوذلارآهملمالانه(؛خيفهمئغ>فأؤجس:وقوله

أكلإذاالضيففإنشر؟(الحمنهميكوناذخوفامنهماضحرطعامه

ذلكمنهعلموافلما،بهوانسإليهاطمأنالمنزلرلبطعاممن

لاإسحاقالخلاموهذا<،+ش؟*معليصبغغودبثثروهتخفلا>قالوا

الاعقيمعجوز:وقالتذلك،منعجبتامراتهلأن"إسماعيل

سريتهمنفإنهإسماعيلوامابالولد؟"]لي[)فأنى،لمثلييولد

،61(
هوداسورةفيسبحانهبينوول،ولدهواولبكوهوكانهاجر،

هذهفي(لأصنريعموبأسحىورأءومنبإشحقفبشزتها>:تعالىقولهفي

)2(

،3(

)4(

)6(

يدي".ط:9

.اخر""آداب:ط

.""معهم:ط

.ق،طمن

.71.ألاية

+(1!فصكت:ط
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نفسها.القصة

ضعفبيانفيهوتجهها<؛فصتهتصرةس!آفرأت!>فاقتلت:وقوله

عندالوجهوصك)1"الندبةإلىبادرتإذثباتها!وعدمالمراةعقل

الاخبار.هذا

خطابعندالمرأةادبحسنفيهأنمإا(جمؤزعقيموقالت:وقوله

فإنها،الحاجةبهيحأدىماعلىالكلاممنواقتصارها،الرجال

ذكرعلىواقتصرت،عقيمعجوزانا:تقلفلمالمبتدا،حذفت

هودسورةفيوأما،غيرهتذكولم،الولادةعدمعلىالدالالسبب

)2(.بالتعجبوصرحت،إبراهيمومنمنهاالمانعالسببفذكرت

القولصفةلإثبابمتضمن<رتبثقالكذلك>قالوأ:وقوله

]له[)3،.

صفةلاثباتمتضمن<(شنراتعليمآلحكيمهوإن!>:وقوله

خلقهمافجميعوالامر،الخلقمصدرهمااللذينوالعلمالحكمة

عنمصدرهوشرعهأمرهوكذلك،وحكمتهعلمهعنصادرسبحانه

وحكمته.علمه

يشضمنفالعلم،الكماللجميعمتضمناذوالحكمةوالعلم

!.11،!،ق:"بالعجب

ط.)2(!ت

)3،منط،ق.
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والسمع،والبقاء،]والقدرة[)1(،،القوميةمنكمالهاولوارمالحياة

.التامالعلميستلرمهاالتيالصفاتوسائروالبصر،

والوحمة،،العدلمن)2(،الارادةكمالتتضمنوالحكمة

أحسنعلىمواضعهاالاشياءووضعوالبر،والجود،،والإحسان

.والعقابالثوابوإثبات،الرسلإرسالويتضحنهها،وج!

فيالقوآنطريقةهيكما"الحكيم"،اسمهمن)3"يعلمهذاكل

علىوالإنكار،الحكحةبصفةالعطيمةالمطالبهذهعلىالاسحدلال

حكمته)!(فنفسباطلا.أوسدئأوعبث!الخلقخلقأنهيزعممن

القولينأصحكانولهذا،والعقابوالثوابوالقدر،الشرعتتضمن

علىالعقليدلمابتفصيلوردالسمعوأن،بالعقليعلمالمعادان

إثباته.

سبحانهاللهوأنذلك،علىوجدهاالقراذطريقةتأملومن

تارةالمعادإمكانعلىتدلالتيالمعقولةالا!ثاللهميضرب

،"المقدور)إمكاذعلىالدالةالقدرةادلةفيذكر،أخرىووقوعه

لوقوعه.المستلزمةالحكمةوادلة

بحمد-مغنيةكذلكوجدهاالقرانفيالمعادأدلةتأملىومن

)1(ط،!:"و!ا.

.("الحلملا:ط(21

صفةلا."فحينئذ:ط)3(

.("ليعادا":ق،ط(لحا

دا.لإنصاف"ا:ط(5)
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المطلوبإلىموصلةشافيةكافيةغيرها،عن-عبادهعلىومنتهالله

الناس.منلكثيرالعارضةالشبهعنللجوابمتضحمنة،بسرعة

رايتلماكبيزا،سفزاذلكفيكتبتاللهمنالتوفيقساعدوإن

وسرعة،والهدىالشفاء،من[لقرانإليهاارشدالتيالأدلةفي

والجوأبالشبهموايمعلىوالتنبيهالبيان،وحسن)1"،الإيصال

منغيرهبخلاف،اليقينمعهويشروا)2(الصدر؛لهينثلجبحاعنها

3(.أالتفصيلموضعهذاوليس،ذلكمنالعكسعلىفإنها،الأدلة

الربعلمعنوامزا)!(خلفاالأشياءمصدرانوالمقصود

وخكمخه.

لاقتضائهاالاسمينهذين(]بذكر[)القصةهذهواختصت

لحثلهمايولدلاابوينبينمولو؟تولدمنالنفوسلتعجبلهحا)6(؛

اقتضتالحكمةوكونالايلاد،هذابسببالعلموخفاء،عادة

الآيةفيفذكر؛المعروفةالعادة]غير[)7(علىالولادةهذهجريان

ا".أ،ط،ق:"ديكثرل!

أ-"3)1/الموقحين(("إ-كللامفيعليثاوتكلمالأدلةهذهبعض!المؤلفذكر2،لي

1(.8؟

والأمر((.الخلق"مصدرةق،ط3(لد

.ق،طمن)؟(

."لاقتضائها":ط(هلي

.ق،طمن(6)

."لهلاك":ط)7(
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الخلقهذابسببسبحانهلعلمهالمتضمنوالحكمةالعلماسم

بموجبإخلاليغيرمنموضعهوضعهفيوحكصته،وغايته

الحكمة.

لوط،دوم)1(لإهلاكإرسالهـمفيالملائكةقصةسبحانهذكرثم

رسلهتصديقيتضمنماهذاوفي،عليهمالمسومةالحجارةوإرسال

؛والعقابوالثوابالمعادعلىوالدلالةلهم،المكذبينوإهلاك

علىالدالةالأدلةاعظممنوهذا،العالمهذافيعيانالوقوعه

ربهم.عنبهاخبرواماأ3(وصحةرسلهصدق

امنبيتخغيرفيهاوجمذنافاباألمؤصصينمنفيهاكانمنفأخرتجنا>؟قالثم

؟الكلاماقتضاهلسزهناوالإيمانالاسلامبينفغرق*؟ا<)3"،ف!الين

،العذابمننجاةإخراجفهو،النجاةعنعبارةهناالإخراجفإذ

011وباطناظاهزاللرسلالمتبعينبالمؤمنينمختصهذاانريحبولا

أ2(الموجودونكاذلصا!هه؟صلم!الينمنف!هاغيربيسخفاوحدنا>:لهوقو

منكانتلوطامراةلان؛عليهمالإسلاماسماوقعالمخرجينمن

الموجودينالبيتفيفكانتالظاهر،فيسامةوهي،البيتهذاأهلى

،لوطامراةخيانةعنسبحانهاللهاخبروقد.الناجينالقومفيلا

)1(

)2(

)3(

)؟(

؟.:"لصحة

35.36-:الذارياتسورة

"(.!الحوجودين:الأصلفي

!!"قومه:الأصملفي
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وليست،معهموقلبهااضيافهعلىقومها)1"تدلكانتانهاوخيانتها

منوليستظاهزا،المسلمينالبيتاهلمنفكانت،فاحشةخيانة

الناجين.المؤمنين

منلهتبينمواضعها،والفاظهالقرآنأ2"دلالاتوضعومن

حكيممن)3(تنزلهمعهويعلم،العقوليهز)3(ماوحكمهاسراره

حميدا

الإسلامانوهوالمشهور،السؤالعنالجوابخرجوبهذا

وقاعدةالأخصن،منالأعم()استثنىفكيف،الإيمانمناعم

العكس؟تقتضيالاستثناء

الوجود،فعلعليهوقعممافسخثنين)6"المسلمينانوتبين

)8".الناجونالمخرجونهمبل)7(،منهممستثنينكيروالمؤمنيز

<)9(،3*إألأليمآتعذابيخافونلدينءأيةفيهآوئربهنا>:تعالىوقوله

،1(

،2(

،3(

الح(

)6(

)7(

)8(

،19

.""دلالة:!:ط

.!لايبهر:ق:ط

".تزيل"انه:ط

"استثناء!.:ط

"الحسخحنيمت".:ق،طوفيبالياء،الأصلفيكذا

."امنه1:!ل

"الإيحاذكابفيهنامابخحوالايحينعلىتيمجةابنالاسلامشيخكلامانظر

؟47،.4-لأ3)7/الفتاوكما!"مجصوعضمنالاو!حط!

37.:الذإرياتسورة

.301ةهودسهسرة
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هذافيفعلهاالتيوعجائبهسبحانهالئهاياتانعلىدليلفيه

متبهاينتفحإنما،رسلهصدقوعلىعليهدالهاثارهاوابقىالعالم

:ااخرموضعفيتعالىقالكما!اللهعذابويخشى4لالمعاديؤمن

سيذكرامن>:تعالىوقال،"أ()الأخرحعذأبخافسلمنلأيةذلك!ت)ق!

!)2(-.*(نحم!ئ

اصابهمقومهؤلاء:يقولانغايتهبالاخرةيؤمن،منفإن

،والسعادةالشقاء)3"فيهالدهررالولا،كيرهماصابكصلالدهر

والمواعظ*بالاياتينتفعالذيفهومنها،واشفقبا،خرةآمنمنواما

الافهامتفاوتعلى)؟(والتنبيهالتثميلهوإنمابهذاوالمقصود

يهذاواعتبر،كنوزه")وإثارة،أسرارهواستخباط،القرانمعرفةفي

يشاء.منيؤتيهاللهبيدوالفضل،غيوه

فصال

يأنسرفيةاطلبالسفرلهذاتحوللماالقلبأنوالمقصود

بالتأنيبلائفااومناقضما،معارضاإلايجد)6"فلمالسفر،فيبه

،1(

أ؟،

،3(

)؟(

)6(

.01:الأعلىسورة

.""ال!قاوهخط

والمثسل(1."التنبجه.ط

"آثار"(.:ط

لجد".أ)فلا.ط

.طمنساقط"ومعوضا("
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الكلوليتمعرضا،الحركةهدهعنفارغااوومعزضحا)1"،مصرخا

يطرحولموطريقكخلاكمنإليكاحسنفلقدهكذا،كالوا)2"

القائل:قالكما؛عليكشره

)3(وإجمالإحساذالناسأكثرمنبهالقبيحتركزمننلفيإنا

الزمانهذافيفالمطلوب،الناسمنالمعروفهذاكاذوإذا

إلا،والاعتراضاللائمةوترك،بالإعراضالسفرهذاعلىالحعاونة

لها.قيمةلاباردةغنيمةفيكوننادرايقعانعسىما

ء،)!
بل،النيمةهذهعلىسيرهفيالعبديتوقفلاانويخبغي

علىدليلطلبهطريقفيالعبدفانفرادغريئا،وحيذاولويص!ير

المحبة.صدق

علم(،)الوريقةهذه!منتهاالتيالكلماتهذهفينظرومن

الهجرةوسفر،والتقوىالبرعلىالتعاونبهيحصلمااهممنانها

وجعلهابكتابتها،مسطرها)7"قصدالذيوهذا)6(،ورسولهاددهإلى

،1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

لرى(لم.صا"كل:ق،ط

(.الواحديب!رح711)صديوانهفيللمتنجىالبجت

ينجغي("."ولاةط

."لورقةا":ق،ا"تقاا!را":ط

لما.وهو":ق،ط

."سطرها":ط

أحدأ"."توافي:ط
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واشهد.العلمطلبفيورفقائهاصحابهإلىالسابقةالصعجلةهديف

،بالقبوللقابلهامن!ماحد)1"منتوافحهلوشهيذا-باللهوكفى-الله

صاحباهدىماافضلمنوعدهاوتدبرها)6(،تفهمهاإلىولبادر

-!اذ،الخبريةالركبماجرياناتمنهذاكيرفإن،صا!بهإلى

الرخصغايةفيوهي،قليلةففائدتهاإليها-]النفوس[)3(تطلعت

يهديهاالح(الخكمةمنكلمةالنافعةالهديةوإنماجالبيها،لكثوة

المسلم.اخيهإلىالر!ل

العالمفيهمالذينالأمولتبمرافقةفعليهالسفرهذاارادوعن

الأحياءموافقةمنوليحذر،مقصدهإلىبمرافقتهميبلغفإنهاحياء،

فليس،طريقه"]عليه[!يقطعونفإنهماموات،الناسفيالذين

الحفارقة،هذهمنلهواوفق،الصرافقةتلكمنانفعالسالكلهذا

القلوبتحياموتىاقوامبين"ششانسلف)6(:بعفمنقالفقد

بمخالطتهم".القلوبتموتاحياءاقواموبين،بذكرهم

)8(نطرهفإن،جنسهوابناءعشرائه)7(مناضرالعبدعلىفما

)1(

)2(

)3(

"5(

)6(

)7(

)8(

.طمنساالطة"وتدبرها!

.ق،طمنزيادة

.طمنسافطةالحكحة"أ)من

.ق،طمن

".السلف"بعض:ط

.أ"هئرعشاالم:ط

لا."فنظره:ط

."أين":ق،ط
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سلكوا،ايهأ1"والسلوكومباهاتهمبهمالتشبهعندواقنةوهفتهقاصر،

معهم.أ2(يدخلانلاحبضبماجحردخلوالوححى

)!ما،س،)3،مو
اشباحهممنصحبةإلىصحبتهممنهمتهتردت!متى

استحدث(،مشهود!لاالعالمفيالجميلةوآثارهمومحاسنهم،مققودة

كاذوإذغويئا،الناسبينوصاراخر،وعملااخرىهمةبذلك

الناسمايرئمحبوبكويبولكنهنسيحا،و[أ6(]!شهورافجهم

)7(
]ستظاع،ماالمعاذيرلهميقيمفيه،هومايرونلاوهمفيه،

)8،رو
بعينين.فحهمسائؤا،وظاقتهبجهدهوينصعحهم

ويواليهم،وينهاهميأمرهمبها؛والنهيالأمرإلىناظرةعين

عليهم.ويستوفيها،الحقوق)9"إليهمويؤدي،ويعاديهم

لهمويدعويرحمهمبهاوالقدر،القضاءإلىناظرةوعين

بأميريخللا)01(فيماالمعاذيروجوهلهمويلتصحقلهم،ويستغفر

.""يدخلهةق،ط()1

"."صرف:ط)2(

"عن(".:ط)3(

"."مههـجودة.لتى،ط)4(

.طمن)5،

.طمنساقطة"هم(1)6(

"يحضهم".:ط)7!أ

".!ل!م:ط)"(

"لم(".:ارفي)9(

.991:الأعرافسورة(91لي
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ومعذرته،وليخهورحمتهبسطتهو!معتهمقد،لثحرعبنقضيعودولا

عنوأغوضبآلعضفوأمىأثعفو>ضذ:ئعالىقولهعندواقفَا

حسنمنالايةهذهتضمنتهلحامتدبزا-((!1(،39فيآتجهلين

فلو.شرهممنوالسلامة،فيهماللهحقواداكا،الخلقمعالحعاشرة

منعفاماالعفوفإن؛ولفحفتهملكفتهمالآيةب!ذهكلهمالناسآخط

أموالهممنبذلهوولعحعهم)2"،طبائعهمبهوسمحتآخلاقهم،

إليه.امنهممافهذا؛واخلاقهم

بهتشهدماوهو،بالمعروففأمرهم؛إليهممنهيكونماواما

به.اللهامرماوهو،خسنهوتعوفالعقول

الانتقاموترك)3"،عضهمفالإعراض!؟جاهلهماذىبهيتميماوأما

لها.والانتصارلنفسه

هذا؟و!اءللعبدكماليفأي

والسياسة؟المعاشرةهذهمناحسنللعالموسياسةمعاسرةواي

الشراعني-العالممنيلحقهدثتركلفيالرجلفكرولو

سبجهوجد-اللهمنوالؤلفىالرفعةلهئوجبلاالذيالحقيقي

مافكلبها،القيامفمعوإلاببعضها)4"،اوالثلاثبهذهالإخلال

)11

)2(

)3(

)4(

((."ووسعه:الأصلفي

."اعنه1:ط

."ا)بعضها:ط

.طمنساقطة"كان"
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فإنهالظاهر،فيشراكاذ)1(وإنلهخيزفهوالناسمنلهيخضل

خيزإلامنهيتولدولا(،]بالمعروف[)!بالأمرأ3(القياممنمخوئد
3(!!أ

جآ!وبآلاقكالذينإن>:تعالىقالكما؛وأدىشزحالةفىوردوإن

روطص-كلحء،

لن!هيه:تعالىوقال"،لكم<)خترهوبللكملثرامنكؤلاتخسبؤعححبه

.<)6"أدلهعلفتوكلعت%فالأضفىوشاورهغوأسصعنهغفاعف>

الخلق؛وحقاللهحقمراعاةالكلحاتهذهتضمنتوقد

فياساءوافإن!رسعولهح!فياواللهحقفييسيحواانإمافإنهم

اغفرفاسألنيحقيفياساءواوإذ4عئهمبعفوكذلكفقابلحقك

بمشاورتهم،الرايمنعندهمماواستخرج،قلوبهموالشتجلبلهم

فإذا،النصيحة)7(وبذلهمطاعتهماستجلابفياحرىذلكفإذ

)9(،اللهعلىتوصابلذلك،بعداستشارةفلاامير)8(علىعزمت

المتوكلي!.يحباللهفإنامرك)09"؛منعليهعزمتلماوامض

)1(ط،ق:"يتولد".

.طمنساقطة"القيامل21!

.ط!ن)3،

.11:الخورسورة)4(

.951:عيرانالسورة)5(

.""دذل:ط(6ل!

.طمنساقطةأمر""على>7(

.طمنساقطة"الله"على)8(

"."أم!ه:الأصكفي)9(

قما.،طمن(أ)+

98



وقال،رسولهبهااللهأدبالتي[أأ"الأخلاق]منوامثالهفهذا

عنها:اللهرضيعائشةقالت.*()2"1ا3عظييخلتيلعكهـإدك>:فيه

"31".القرآنحلقه"كان

اشياء:بثلاثةإلا(تتمألحلاوطذه

جافيةالطييعةكانت"إذا)فأماطيئا،1العوديكوناناحدها:

يخلافوعملا،و!رادةعلفاذلابمزاولةعليهاع!ريابسةغليطه

الحرثتريدإنمامستعد!فإنهاالقياد،السلسة[للينةالمنقادةالطبيعة

والبذر.

والننالبطالةلدواعيقاهرةكالبةقويةالنفستكونان:الثاني

قفرهاعلىالنفسقتقولمفإن،الكمالأعداءهذهفإن،والهو!

.مقهورةمغلوبةتزللموإلآ

يميزمنازلها،يئها)6"وتنفىالأشياء،بحقائقشافيعلم:الثالث

.والجوهرةوالزجاجة،والورمالشحمبينبه

)1(

،2(

)3(

)5(

.4:القلمسو!ة

عخها.بابنوسبنيزيدطريقمن)803(المفردالأدبفيالبخارقيجهأض

ماجهوأبن)6؟7(ومسلم188(،19112،111،)6/احمدوأخرجه

عخها.اخرىطرقمن)2333(

يتم".لا"وهذا:ق،ط

"إن((.ةط

.قمنساقطةثنزيلها!..قهرها.ا)علئ

09



فهوالتوفيقوساعده)1(،الثلاثةالخصالهذهفيهاجتمعتفإذا

العناية.لهموتمت،الحسنىربهممنلهـمسبقتالذفي)2(القسمم!

أ)مثل:!ج!النبيقولفيالمذكورودطالاولالقسمهموهؤلاء

.تقدموقد،الحديث"والعلمالهدىمنبهالدهروبعثنيما

فصل

إلىواشياء،الركباخبار-وا!ضاهعنهاللهرضي-الشيخذكرثم

والانقطاع،وحدهاللهمعاملةهوإنما:واخرهالامرواولهذا،:قالاذ

المقامهذاالعبدوفىفلو،إليهالافتقارودوام،القلببكليةإليه

عنه،ودفاعهولطفهوبرهربهفضلمنالعجيبالعجبلراىحقه

فيلهو[لمحبةالرححةوإسكان،إليهعبادهبقلوبوالإقبال

وظلمناوجهلنالومنا،عليناغلبربنا:نقولولكن،قلوبهم

والتقصيو،بالتفريطمقروننحنفها،منهشي؟ادلمروإساءتنا

إلىلمجلنا!نإنحقير،ذليلإلافليسوجاهةعندكمناادعىومن

أسفاهوواحسرتاهفوا؛وخطيثةوذنبوعجزضيع!إلىجملناانفسنا

طاعتكإيثاروعلى،سواكاحل!كلغض!بولو!رضاكعلى

معك.المعاملةصدقوعلىسواهما،ماعلىومحبخك

غضابوالانامترضىوليخكمريرة!الحياةتحلوفليتلث

)1(

)2(

.""الثلاث:ط

".الذيالقسم"فهو:ط

19



خرال!العالمينوبينوبيخيعامروبيئكبينيالذيوليت

ترال!)1(الترابفوقالذيوكلهئنفالكلالودمنكصحإذا

كانكلمابثلاثالتطويلهذامنكثيومنيخنيكانوقد

قلبهلوحفيالعبدنقشهافلوبعف،إلىبعفالسلفبهايكتب

"منةوهي،يستحقهمابعضذلكلكانالأنفاسعددعلىيقرؤها

اصلحاللهوبينبينهمااصلحومن،علانيتهاللهاصلحسريوتهاصلح

".دنياهمؤونةاللهكفاهلآخرتهعملومن،الناسوبينبجنهماالله

بيدوالتوفيقإنيتها،ولمئتهاوجودها،برهانهاالكلماتوهذه

.سواهردثولاغيوهإلهو،،الله

هذهفيالأصحابوليعذر:وارضاهعنهاللهرضيقالثم

محرور.وتنفسمصدور،نفثةواللهفإنها؛الكلمات

كثيراحبلا!منالحيوفياحجهمنارىلاطوفياقلحث

ومنهوالخبر،المبتدافهوبعضحا،بعضمهاكلقدمننفسفهو

.الطربومنهالخناء

يجاريهصبولاليلىحديثيطارحهوجل!اخوالخيامفيما

؟مزارهعنههوشط،ديا!هعندهبعدتم!مطارحةمحبكمفأحب

قيل:كحافهو

والبيت2،.لح)1/ديوأنهفيالححدانيفراسلأبييلةطوقصيدة!الأولاذ)1(

(.الواحديبشرحلأ"6)صللحتخبيقصيدةضحنالثالث

29



ديارهعليبعدت!ان]مني[والحشاالجوانحبينثاوئايا

اعشا!هتقطعتتصلهلمإنهائميحبك!لبعلىعطفا

اؤطارهانقضتوماعليكاسفَانحبهيقضيئفيككئيباوارخم

استارهأأ(تهتكتعنهنحوكوكلماالغراممنيستفيقلا

يستروحمماوهذا،شجوهالىوامئالههذايصرفشجمذيوكل

يقرلنالقلبإذهيهاتوهيهات،ا،سترواحبعضالمكروبإليه

لهممرلاالذيمسخموهفيويستقر،موضعهفييوضعحتىقرارله

قيل:كما،سواه

مصيعفلمثفهوإنا؟بغيرم!ضععيرديالقلب!ضعت!اإذا

كرايةفيشرحتهقدجدا؛شريفمعئىالبيتهذاوتحت

اعلم.واللهمقردة)2(،

.البابهذافيوارضاهعنهاللهرضيالشيخذكرهماآخرهذا

الهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد

ودمحلم.وصحبه

تمت

)أحأ

)2(

وأورد103(.)!/الو!ات""فواتفيللصرصويتمصيدةمنالأبيات

21(.)صلماالمحبين"روضةشيمنهاثلاثةالصؤلف

.31(3169-)9/"الفتاوى"مجيوعفيعليهتيمةابنالاطصلامشيخكلاموانظر

39
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ا،حاديثفهرسيرا!
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ألاياتفهرس

[01؟]البقمرة/*:*(أليصصعذابهـللفركلب!

،1!6-661/]الباترة<أثبعوالذيتمنأتبعواتذينت!برأا-!

[177دقرة/]1<!انمغ!بائمشرققبلوجوهكغئقىلوأانألبز!ليس7!

[أ3"/لبقرة]<لصياماعليكمءا!وأكنبالذينيهايها>

[187ل!رة/]1تفرلبىها!فافلاأدتهحدودت!ك!

[؟؟9ةل!البز]تعخاوهأ(فلاأدلهحمدو3تقث)
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95[الفء/أ!منتمامصوأولىالرسولأوأساللهأصءامنوألذينيايها)

[65]النساء/!هم<فيماشجريحكموكحتئيؤمنولتلاورئكفلا>

[135ء/ا!أ!دنهلئهداءلق!طيامين!ومنو(كونوا!الذينيأيها!ط

عما1ئدة/لحاا]<لمقودلاأؤفواصنواءالدجمتأيأيهاث!

[أ]الصاندة/للإوألموي<>ونعاونوأعلى
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[8]ادحاندة/لق!ط<باشهداءلنهقوجمتكولؤام!

98[/]ا،نعام<؟*ببهفريتبهالتسواقؤمابهاقؤلاءفقذو!طاصماليهفزفإن!

[3-1اف/]الأعر(محرجكحدركفىيكنفلالكإآنزلبهتص!لمضقا>

93[-37]ا!حراف/!تايتهكذبأوكذباأللهعلفزىممنأطلافمن)
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[991ايأعرأف/أإ!إرزإ<لجهينىعنوأعرضىبائعضفألعقووأئسخذ)

لح[؟الأنفالا/]<بينؤعنكأمنويضىيئنؤعنما!لفصني!م!

[5؟التوبه/]11<اش.متربصولفمع!مقزبصوأ)فا>

[أ؟5/التوبةألأنصار<والمفجرينمئلأولونألشبمودفو>

[!1]!د/(؟!يعقوب!شحقورآءومنبإسحقفبشرتها>

[301]!ود/الأخرؤ(عذأبخافلمنلأيةلكذ!إنمهث!
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[؟6نبياء/لأا]1<؟ش.فئهرموتكلوببلم!
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[23/]الفرقان(ا<؟إ-فنم!وراهبل!فجعلتهعملم!عملواماإدو!دمآ>

7؟[/لفرقان]1لأ<.ذإاسيلأالرسولحاتخذتدئيتى)

[؟9-27]الفرقاذ/(يدتهعكآلظاسلميعضويوم>

88[/]النمل(جامدصتحسهاألجالولرى>
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[6/ابلأحز]1<أنفسهممنبالمؤمينأوكلنبىأ>

36[ا،حشاب/]ا(ورشول!+أم!اأدثهقضىإذاولامؤمةلمومنكاكوما>

[68-66/ابالأحز]لا!(افىوجوههمتقلبيؤم>

[12]ص!/(لخحمأنجوأأتخلاهوهل!)

46[/]فصلتا<9*،لفعب!دايظفضومارئك)
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7![-75]الواة!حة/ا<5!ألخوفصبصؤ!قسصأفلا!)

[؟2ا!حة/1<فنهمرسصولاالاضتنقبع!ألذ!طهو!و

[5]الجحعة/محص!ها<لتمئمالور!حملواثذينآ>
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[،/]الفلمض؟*لأ(عظييلعكظقىهـإثكمثة

لم[-1/القيامة]<*منم%لقيمةادؤم!أقم!ملآمها
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ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ



نممخهاووصفل!سالة،موجدةدراسة



الري!صلىخحألئه!!ص
الخحقيقمقدمة

محمدرسولهعلىوالسلامو[لصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن

التبوكية".ب"الوسالةف!ميت،الشامبلادفياصحابهإلىوارسلها

ولانعا!فىاعلالبروألمعوى>وتعاونو(عل:تعالىقوله[لمؤلففيها!سر

منانوذكر،[2:ئدة]الحا(أئعمابشديدألله)نأللهئقوأولعذو!ولاثصا

اللهإلىالهجرةسفرعلىالتعاونوالتقوىالبرعلىالتعاونأعظم

وإرشادا.وتعليمأونصيحةمساعدة4والقلبواللسانباليدورسوله

بذلوطريقه،ع!يالهالتبيعنالمو!وثالعلمالسفرهذازاداذوبين

إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد

وعحودهالأعرمالوراس.وجهكلمنإليهالافتقاروتحقيقبالكلية

بحيثا،القراناياتفيوالتدبرالتفكردوامهوإنماذلكفي

مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ



للوسالةموجشةدراسة

القيملابنلرسالة1نسبةصحةمدى

زيد)1(،ابوبكرالشميخ!صيلةالقيمابنإلىالرسالةهذهنسب

صفحتهافىوردماعلىاعتمدفلعله،قبلهنسيهااحدايذكرولم

إليه.نسبتهام!الأولى

الرسالةهذهمنهجمقارنةإلىيحتاجإليهنسبتهاصحةوإثبات

وبعضىنصوصهابينومقارنةله،الثابتةكتبهفيالقيمابنبحنهج

كتبه،فيعباراتهوبعضعباراتهابعضوبين،كتبهفينصوصه

ذلك؟بياذفإلى

له:الثابتةكتبهفيالقيمأبنبمنهجالوسالةمنهجمقارنة:أولأ

فيواسلوبهالقيمابنمنهجعنالمعاصوينمنعددتكلم

فياتبعهاالتيوالأساليبالمناهجمنعددافذكروا،الكتابة

وردماوبينبينهاالمةارنةمعبعضها،وهاهي،والبحثالحأليف

الرساله.هذهفي

الكتابمنالادلةعلىالاعتماد:منهجهخصائصمن1-

عمليأالرسالةهذهفيجليةتظهرالخصيصةوهذه)2(.والسنة

واما،الرسالةمنعديدةمواضعفيفيظهرالعملياماوقوليأ،

من)24(ايةتضمنتهاالتيالأصولعنتكلمحينمافقال،القولي

.،15)صهواثارهحياته،الجوزيةقيمابن(1)

العظيملعبد،ومنهجهعصره،الجوريةقيموابن48،؟)صالسابىالمصد!)2(

691(.)صالدينشرف



!ي!،رسولهلسانعلىبهأمربماهدايتهم:"الثاني!السجدةسورة

وتقليد،وأذواقهم،وسياساتهم،وارائهم،عقولهمبمقتضىلا

]السجدة:بأضرنا<>يقدوبر:قاللاثه؛اللهمنبرهانبخيرأسلافهم

91ءص2[لح

اللهنزلمااتباعهمعلىدليلذلك"وفينفسها:الايةعندوقال

والاراءالأقوالمنغيرهدونوحدهبهوهدايتهم،رسولهعلى

/26ص"خاصةبامرهإلاي!دوذلابل،والمذاهبوالنحل

ولعل..".:فيهقالومماوالاقتداء،المتابعةفيفصلأوعقد

ذلك،إلىيلتفتوذولاجانبهمنالنبويةوالسنةالثابتةالأحاديث

ولااللهعنديخلصلاوهذا.فلانلمذهبمقلدوذنحن:ويقولوذ

الله-فإن،عندهالسنةمنعلمهعماتخلفلمنعذرأيكون

باتباعيأمرولم،وحطهواتباعهرسولهبطاعةامرإنما-سبحانه

42.."ص..غيره

الكلاموفي)1(.معينلمذهبالتعصبعدم:منهجهومن2-

عليه.واضحدليللهالسابق

خلافامخها،يستنبطثماولأالنصوصيعرضأنه:منهجهومن3-

يعرضونفهمبعد،ومنقبلمنالفقهاءمنكحيوعليهدرجلما

الرسالةفيهناوردالصضهجوهذاأ3".بالدليليؤيدونهاثمالمسألة

-16.27ص

95(.)صريدابووبكر1(،لأ9)صالدينشرف:السابقاذالمصدرإذ)1(

1"1(.)صالدينشرف)2(
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هذهفيبارزةسحةوهوالاستطرأدأ1(.:منهجهخصائصومن-؟

الرسالة.

وهذاالتصويرأ2(.وحسنبالجاذبية:اسلوبهفيمنهجهوتميز-5

الرسالةءصفحابجميعفيتجدهالمنهج

جلياهذاظهروقد)3".والسياقالترتيببحسن.منهجهوتميز-6

الرسالة.هذهفي

يستوعببحيث،والشمولالسعة:منهجهخصاثصومن7-

عندبوضوحهذاويلحط)؟".الجوانبجميعمنالمسألةفيالكلام

عندوكذلك01،صالفرقانسورةمن)74(ايةح!لكلامه

.17ص،[لسجدةسورةمن)24(الايةعلىالكلام

وجاء(.)لغيرهأولهبالشعراستشهاده:اسلوبهخصائصومن-8

.لغيرهبالشعراست!ثحهادهمرارأهنا

الرسالة.فيطهرتالتيلأساليبوالمناهجأهمهذه

كتبه:فياخرىبنصوصالرسالةصهذهنصوبعضمقارنة:ثانيا

منها:بثلاثةأكتفي،كثيرةصالصتشابهةوالنصو

تركهايمكنه،وهو..."(:الأصل)فىالرسالةفيورد-أ

ريدابووبكر915(،)صالبقريماهرلأحمد،العلصيةآئارهمنالقيمالن11(

6(.أ)ص

67(.)صريدأبووبكر،216صالبثري:السابقانالمصدران)2(

68(.)!ىزيدأبوبكر)3(

.56()صالسايقالمصدر)؟(

.،112)صالبقري(ه)
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إما:أموينبأحدإلاعليهاالمطلوبهذاوتقديم[الشهواتايا

9؟.صط."..مزعجفرق!اما،متعلقحب

."..مقلقحبإما..".وج(:،)بنسخةوفي

اللهمناالقلوب"وابعد()1(:المحبين)روضةفيالقيمابنوقال

خوفاو،مقلقاحبإلاقساوتهيدهبولا،القاسيالقلب

"(.مزعج

حصحولمنالماحالثاني"الطريقوالدواء()2(:)الداءفيوقال

ذلك،عنيبعدهبماالقلباشتغاللوط[:قوم]بعملالقالبتعلق

حباو،مقلقخوفإماوهو:فيه،الوقوعوبينبينهويحول

.1(مزعح

المؤمخينمن-سبحانه-اشتوى"وقد:الرسالةفيو!د؟-

رسولهيدعلىالعقدهذاواجرى،جنتهثمنهاوجعل،انفسهم

ويهملهايضيعهاانبالعاقليليقكيف،..خلقهمنوخيرتهوخليله

يومالفاحشالغبناعظممنإلاهذاوهل...بخسبثصويبيعها

32.-31صم!التابن؟"

عطحةعرفوا"فلحا()3":السالكين)مدا!جفيالقيمابنوقالط

التبايع،عقديديهعلىجرىمنوجلالة،الثمنوفضل،المشحري

يبيعوهاانالغبناعطممنفواواشأنأ،لهاوأن،السلعةقدرعرفوا

)1(

)2(

)3(

167(.)ص

031(.)ص

.)3/9(
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."...بخسبثمنلخيره

الاربع،القواعدهذهعلىالدين"ومدار:الرسالةفيورد3-

والعطاءوالتركالفعلعليهماويترتبوالبغض!،الحب:وهي

وما،الايماناستكملللهكلههذايكوداذاستكملفمن،والمنع

36.صالعبد"إيمانبنقصعاد،للهيكونانمنهالنقص

علىيدوركله"والدين)الروح(11":كتابفيالقيمأبنوقال

كاذفمن،وتركفعلعليهماويخرتب،وبغضحبقواعد:اربع

نقصوما...،الايماناستكملفقددلهوتركهوفعلهوبغضهجه

".بحسبهودينهإيمانهمننقص!الأربعةهذهاصنافهم!

ذكرعنالحقصودعلىللدلالةتكفيانهارايتنماذجهذه

غيرها.

كتبه:فيالقيمابنبعبارأتالرسالةعباراتبعضمقارنة:ثالثا

)اللهعبارةالبسحلةبعدالرسالةمنسطراولفيوردت

فيالعبارةهذهالقيمابناسخعملفهل،،الاجابةالمرجوالمسؤول

كتبه؟منشيء

الجؤءوورد)7".كتبهمنئلاثةفيكاملةالعبارةهذهوردتلقد

كتبه.منعديدةمواضعفيمنهالالأو

الرسالة.خاتمةفيعباراتهعلىيقالالكلامهذاونحو

د(.62)صأ(ل!

وفي،الصجبوالوأبل،الإسلا!يةالجيوشاجتماعكتابمقدمةفيوردت2(لد

.الروحكخابحاتحة
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منالرسالةهذهفيالواردتانو[لمشاهد()المشهدوكلمة

)1".كتبهبعضفيالقيمابنعندالدارجةالكلصات

النتيجة:

ابن1إلىالرسالةنسبةانالسابقةالمتنوعةالادلةخلالمنيتبين

تيمية،ابنعننقولأفيهااذسيماولافيها،مويةلاصحيحةالقيم

عنه.النقلفيالمكثريناحدالقيمابنويعد

الرسالة:هذهأهمية

إمند!رأحوتأنهاإلاالرسالةهذهحجمصغرمنالرغمعلى

كما)12(،المطبوعةكتبهمنشيءفيلخايثثوهالمالقيمابنكلام

11:يأتيماذلكوبيان،كتبهبعضفيأجملهلكلامتفصيلأحوت

الستةالمشاهدلذكرالمطيوعةالكتبمنشيءفييتعرضلم-1

القلمبهبهاويستريح،العينبهاتقرالتيللخه

ذكرهالذيالكلاملخلالمطبوعةكتبهمنشيءفييتعرضلم2-

.28[:]الكهفكرنا<اغقلناقلب!عغمغولالئهع>:دعالىقولهحولهنا

ألصولآقدنا>:الفاتحةسورةفيتعالىقولهعند3-

الايات،هذهحولقيماكلاماذكر،الآيات!-6*4<آلمح!تقيص

أطريقو043(،1/993-السالكين)مدارج-:الحثالسبيلعلى-انظر)1(

603(.-792-81،88صالهجرتين

هماة4القيمابنعلومكشافاتمنكشافينعلىاعتمادا)2(

زيد.أبوعبداللهبئلبكر،القحمابنلعلومالئقريب-1

محمدا.السيدليمري،الجوزيةقيمابنلخفسرالجامع:التفسيربدائع-2

الكشافاذ.هذاذيتناولهلمممالاحقأطبعلماواستقرا!أ



إلابعركتبهفيعنهاتكلمعندمايذكرهلمبديعاوتفصيلأ

إجمالأ.

اشار74[:]مران<6ص!بمماماللمنقب>واخغتنا:تعالىقوله-4

عنهاوتكلمأسطر،ستةفي،)1"الموقعينأإعلامفيتفسيرهاإلى

تكلمفقدالرسالةهذهفيأما)الروح()2"،كتابفيمجملبكلام

اللغة،ائمةوأقوالفيها،السلفأقوالثقلوافيا،كلاماعنها

بينها.ورجح،وبينها

24[،ة]السجدةبامرنا<يهدوتأيمةقنهموجعلنا>:تعالىقوله-!

كتبه.منشيءفيحولهاالكلاميفصللم

بصسير!<علىألله،ليادعواسبيل-هذهفل>:تعالىقولهحول-6

في)البصيرة(معانيبعضالرسالةهذهفيئقل801[،]يوسف:

بينالموازنةالمطبوعةكتبهمغشيءفيتجدولاوحققها،،اللغة

الا!وال.هذه

المخطوطةوالنسخالمطبوعةالنسخوصف

المطب!عة:النسغ!ا!اا:

بالتردارفيطبعتالعنوانبهذا(،الهدايةإلى)الطريق-1

للطبعةالمرأجع،عبدالعظيمد.اسامةذلكإلىاشار،العربي

التاليه.

عامالقاهرةفيطبعتالعنواذبهذا،مسلمكلإلىأرسالة-2

،1(.)41/135

056-561،.ص1)2،
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العظيم.عبدمحمدأسامةد.عليهاوعلقوراجعهاهـ(،1/4013

العنوانبهذا(،المتقينإمامةإلىوالطريقالمحبين)صلاة3-

ومؤسسةالنجيمسعددارونشرتها،بالرياضسفيرمطبعةفيطبعت

وعلقواخرجها،الثانيةالطبعةهـ(،14131عامالوياضفيالبشائو

العنبوي.عليبنخالدعليها

تبقىمحققةطباعتهاإعادةأذإ،طبعتقدالرسالةهذهانومع

الاتية:للأسبابملحه

المحفوظةهي،واحدةخطيةنسخةعلىاعتصدطبعماانا-

المصرية.الكتببدار

إلىمعهاالقارىءيطمئنعلميا،تحقيقايحققلمطبعماأن-ب

إلىاقربفيهاالنصويكونمؤلفها،إلىالرسالةنسبةصحة

الخطية.النسخبينفيهويقابل،الصواب

بعض!بإسقاطتارة:المؤلفبنصتصرففيه،طبعماان-ج

إلىالكلماتبعضبزيادةوتارة،إشارةدونوالجملالكلمات

وبدونإشارةدونالعباراتبعضبإبدالوتا!ة،إشا!ةدوذالنص

التغيير+يوجبمسوغ

واثبتتالمخطوطةالنسخةفيخطاوردتالكلماتبعض!د-

فيها.الصوابعنالبحثدونهيكما

أدعىالعلماءبيناشتهرالذيياسمهاطباعتهاأنهـ-

حوته.الذيالعلمونشرلانتشارها،

المنط!ة:النسن!!صفهفانيآ:

كالتالي:لهاالرمزوسيكون،خطيةنسخأربععلىوقفت
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التحقيقفيالاعتمادوكانو)د،،و)ج(،و)ب(،)الأصل(،

أرجعفلم)د(النسخةأما،الاولىالثلاثالنسخعلىوالمقابلة

عنالحديثعندالاسبابمنيأتيلحاللتعضيد؛نادرا؟إلاإليها

النسخة.هذه

)الأضل(:-[لنخة1

برقمالقاهرةفيالمصريةالكتبدارفيمحفوظةالنسخةهذه

الفيلمورقمالجورية(،قيملابن)رسالةيعنواذ:،مجاميع)13(

لابنوالدواء(أالداءكتابولهامجموعةضمن)73053(،هو:

(،الهجرةمن)1187سنةفيالكلتابهذاآخرمؤرخ،القيم

فيالنسخةهذهع!-بالنبيتوسلفيهادخيلةأسطرستةبعد-ويليه

سميترسالةيليهاثم)914/أ(إلى)014/أ(من،ورقاتعشر

الشحطان(،مصائدمناللهفان)إكاثةمنمنتخبةالقبورية(أرد

2191(0بورقةالمجموعوينتهي

سطرا،)23،تحويصفحهوكلسم،،1ولة)02مسطرتها

لكنعليها،مدونغيركتابتهاوتاريخ،واضحجيدبخطمكتوبة

قبلهاالذيالكتاببهكتبالذيللخطمشابهبهكتجتالذيالخط

سبقكماالهجريعشرالثانيالقرنمنالأخيرالربعفيمدوذوهو

.مجهولوناسخها،انفأ

الشيخ،أرسلهكتاب"هذابقولها:الرسالةالنسخةوعرفت

أبو،المسلمينمفتيلاسلام،شيخ،العلامة،العالم،الإمام

اللهرححه-الجوزيةقيمبابنالمعروفبكر،أبيبنمحمدعبدالله

".تعالىاللهفيإخوانهبعضإلىكتبه-،تعالى
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11:للاتي،التحقيقفيالمعتمدةهيالنسخةهذهجعلتوقد

جميعها.الأخرىالخسخاعترىالذيالسقطمنسلمتانها-ا

.الاخرىالنسخمنفلفيهاالتي3الأخطاان-ب

أب(:-النخه2

بالمدينةعبدالعزقيالملكمكحبةفيالمحموديةبالمكتبةمحفوظة

القيمابن+ارسلهاأرسالة:بعنوان،مجاميع97؟(ألابرقم،النبوية

(.إخوانهبعضإلى

واضح،جيدبخطوهي،ورقةعشرةخمسفيالمخطوطةتقح

عشرالثانيالقرنمخطوطاتمنانهاإلىيشيوانواوراقهاوخطها

ومسطرتها)1"،موسىبنعبداللهناسخهاتقديرا،الهجري

سطرأ.عشراربعةفيهاالأسطروعددسم(،508!ر)13

سطرأوثلاثيناثنينبمقداروسطها،منسقطبهاوقعوقد

النسخةفيموجودالسقطانالنسخةهذهناسخويذكرمطبوعأ،

عنها.نقلالتي

ويحويفيه،هيالتيالمجموعفيثانيةتقعوالمخطوطة

11.مؤلفهااسمعليهايذكرلمالاخرىالرسالة،رسالتينالمجموع

الشيخ،ارسلهكتاب"هذابقولها:الرسالةالنسخةوعرفت

المعروفبكر،أبيبنمحمدابوعبدالله،العلامة،العالم،الامام

الاعحال()فضائلكتابأهـ()155عامنسخوقد،لهترجمةعلىأقفلم11،

السريفالحديثمخطوطاتأفهرسهـ(.643)تالحقدسيالديىلضياء

تمالتا،سعيدبنعقار،المنو!ةبالمديةعبدالعزيزالعلكمكحبهفيوعلومه

(.19!ص

18



(".فقالاخوانهبعضإلىكتبه-تعالىاللهرحمه-القيمبابن

)ج(:-النسحة3

برقم،الرياضفيسعودالملكجامعةبمكتبةمحفوظة

،ورقاتتسعفيتقعالإرشاد(،في)رسالة:بعنوان)1656(،

احمر،لونذياكبربخطالفقراتورؤوس،واضحجيدبخط

وعددلمحم(،)91*12!قاسهااحمر،خطفوقهاالفقراتوبعض

الرابمالقرنمخطوطاتمنمتطرأ،وعشرونواحدفي!االأسطر

وناسخها،السابقةكالنسخةوسطهامنسقطوبها،الهجريعشو

يتكودنبعفالكلامانفيها،المتكررةالملحوظاتومن،مجهول

النسخةهذهفيئختصرالأوليينالنسختينفياسطراوسطرمن

كلمتينااوبكلمة

شمسارسلهارسالة"هذهبقولها؟الرسالةالنسخةوعرفت

".إخوانهبعضإلى-عنهاللهرضي-القيمابنعبداللهابو،الدين

)د(:-النسخة؟

ومصورتها)1(،بالرياضالسعوديةالعامةالمكتبةمحفوظاتمن

س(،!-95/4)فبرقممحفوظةسعودالملكجامعةمكتبةفي

(.البركةفي)رسالة:بعنوان

حجمها؟منالنصفيقاربمامنهاسقطكاملةكيرنسخةوهي

سطرا،-26()23بينمافيهاالاسطروعدد،ورقاتأربعفيتقع

الوطنيةفهدالملكمكبةإلىمخطوطائهانقلتوالتيالافتاءدا!مكتجةوهي)1(

.بالرياض
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،مجهولناسخها،الهجريعشرالرابعالقرنخطوطمنوخطها

احياناويتصرف)ج،الخسخةعلىاعتمدقدناسخهاانويطهو

.والحذفبالاختصار

العالم،الامام،الشيخ"قالبقولها:الرسالةالنسخةوعرفت

."اللهرحمهالقيمابناللهعبدأبو،العلومبحر،الدينشمس،العلامة

الرسالةعنواذ

يسميهاأنهكتبهفيعنهعهدكماهذهرسالتهالقيمابنيسملم

شطيد.باعتناء

بالاسماءالنسخفيهاالمحفوظةالمكتباتفهارسفيلعمصيتوقد

التالية:

الجوزية.قيملابنرسالة-أ

إخوانه.بعض!إلىالقيمابنأرسلهارسالة-2

الإرشاد.فيرسالة-3

البركة.فيرسالة-4

بالبركةسماهاومنغرضها،إلىنظرفقدبالإرشادسحاهافمن

بدايتها.فيموضوعهاإلىنظرفقد

احدإلىالقيمابنب)رسالةزيدأبوبكرالشيخلهاوعنون

العلماهلم!عددعنداشتهوتالعنوانوبهذا(،إخوانه

لبسيحصللاوحتى،العنوانبهذاإثباتهارايتولذا؟الحعاصرين

الثلاثالنسخانكماالعلماء،لدىبهتعرفلمعنوانبذكر

هـ2



.العنوانهذابنحوالرسالةهذهعزفتقدالمعتمدة

إليهالحرسل

وفيأعلاهن(،هوإليهالمرسلانالأصلالنسخةبدايةفيورد

منكثيروبتتبع(،الدين)علاءوأد()ج(وفي(،الدين)علامأب(

لقباحدعلىاقفلمالقيمابنلعصرترجمتالتيالكتبفهارس

الأشعخاصمنعددذكرفيهاوردولكن،الدينبعلامولا،بعلاهن

الكتبتحثـرولم،الدينوعلمو)د(،أج(فيكماالدينبعلاءلقبوا

وا،القيموابنمن!ماحدبينمراسلةوجودإلىعليهااطلعبالتي

وهذاإليها؟يطمانقرينةذكراو،القيملابنتلميذأنهإلى[لإشارة

مجهولة.الرسالةإليهارسلتمنشخصيةيجعا!
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لىحسسر!سبرساع!عقه0-اقأببخهني!ه6كلمطهكأ

شثب!دبماخئالتبالوعهأللورلعمئودفرخجمأدأ

ني-2+جابةصفصنتأذأ-إببمضشألمحشيخكتنتامتب!!

فيثص!ف!دقص؟ل!نبن!!ىإفكلصه

شفتانجاظ!حمىدىبهما!!!!عىهـستألعيئل!!وشا!ذاأ

---------إه-*.حفث--.
000--!ء--9

لسع!-ن!دحممإلوحي!هأي!-

ا+تجبئحمظدعالةأنملتسعثأث.شئأصذكآ.-إلىسشى

،-قلجرث!.فمح!بنشمه!و!!س!فيح"سنتنب!صهام

شنه0تبقفي.ثصضبدمح!ظه!!حسهلجقلفلهفيئبنإ

+55فعالمحستلملهاكت

ص!اعلبماأثغخسئىألمحا؟بلأكجط4،سرجو1أيطةلجبنول

نت.عاكأدنةدةحمب!فتمجعالهبهـخمفحنيأف!أخنليا!

بهت-نبمثخ!حا!ئضرححصلرجلشنضفييرك!تأ
لفكهاخماأللعتئادلىا!-

خبل!غبثلممعيي!جع!د!بجم!)

ذ!هذأهـشحئأكألرجلى1سكةانهاف!طاغ!في

-هـ!!ىبهلذج!عكيعنعابركةس!قةابكةخلاس

"ثاجرلاي!بلؤفئطإنعنبمفطإتبصىتاا!ه!عق

لعبىشبلاخض!آ!-بصخكغكنةبس!ي!)لب!ه!لعضأ-

زلفضتنله!نههلتينه!ص!لأ1نر.دلني!أيييبص!

لىلئأت!حتئخ!جمفىدع!!الظ5مخعذدمئزلع!!خهد

!دشئ!لإإببل!لؤتصال!هلط!خمأ!خمحأأتجفلكا!

الحتب11برالمعغوظةكاصل،11لنسنة1مناك!لىالصفعةص!اة

بالقا!ة.المىية
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دخشفهطمبرببمقبنلتظاأ-خغخد؟أطضىهرد+لمحنألنى

هنهلأ!ىعئكطفدت!د.لف!س!صثغعمهزرمببيمما-5!م.!:عي!ثلأ

لطلادا-جمىدكطكى+يمصصأثاجىممر!اطملصكآث!اأا!ئم0

مم!مهالل!لبقإفقلم!ثأمحمث!من-!دنفههـ!سضبد!س

إح!صىمثأهـ!فروأ!لبراسحلديهبأ-حسرافتطصحهجم!

اهلألططفيطذبأذص-ع!بيةف!ذ-أبئ-ناإ!ح!

ئىل!دأهـد33اإصزاكا-حمهلمجذلممثندهـا!أت!-كلاإ

طذ!دىضف!لط-!-..يبئمإتأاص!ط3ملىحمتكلجب!لى
111105..

كم1-كئتىا--فتأحىظثفيذج!ىجملاس!سسلبةات-11

لعبدخرإطأفيدهـمضتلنفاعداأف!يرد!هاا.!ذفى:-!ص

ن-!ـ!!لأ-فيصفهب*:ءثخنة!ط!!ثنءقإفامئىامق

لأدلبةمذ"3!ابمباملكع!عمه!ند!ثج!د!0أ.4دث

أقئاءكيى!ظممافيتسبئؤعلربمء!!ه!ماسزس!،ا .صدأات!ا

نعرفاال!شكأغض6-أفى.نخىأنا-كاجم!ابن!مقدفد2

د)صثهـهوائ!مئما!غبهس!أ0ثالعكلدطعمهاإئمتأتللدا

لكاء!دههعلنمااحمقسا!المة41311.101!". كلصطرشاكىد!يولحط

3صا-دلملىلرحسبفبدثلاذ

دم!ألمح!طءطط1اثد!إت-كلهثحمدثقففدلهأ..منث!ر-3.

دصحصلهتث3-6ث+-حطةفأبضر!شع!إ7!رسج!ضالولاغ

أفيكث+يب-39ك!!ئهئزبس!ىكصنابم،

إضق.دكأ.!

امد

لحتب1ابراالمعفهـظةكصل،11النسنهمناكخي!ةال!غعةصواة

بالقاه!ف.يةالم!
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المدمح!جم!-2و

كصلمصلىكل!االبنللاااصغبرداليدب1لد!/لر!ر2ابم

ب!بها!المح!فيجمصابوإمثرألمطلمالمحااأمأ،ألئغاادسلب!لىكأ

لصكفانكلأفوأب!لميىئ!جمضلىمصرأثيئتجأيالموع!

لافأ،لمددن!ولأد!بهأأغمحلىل[المالمف!جمصداأبزجألأطا!!سولت!ىاأ

ل!حملىف!فرصلىعلىلمجدلم2فأتمأممأئمأ)ارضما!عبابيد!م

لهم!مث!جم!مبأ؟ااإعمفمادلحأ11فمفأأ!لححبكلثي!ر!ه!مو3

يأ1بهطعمهطأ؟لمحدعريهربرعرغإفييخ!حىاطيا!لىال!أ،نأكنط

لير!اومحقزلمحضلربه!زافشظطم!لمن!1ثرمفا؟ثيعمالرجملىلمجر

4فيقسرك!اخعلرفافىجممعالوفضمرمكرال!اضمامحعلبمبرمحشجمز

ك!فأقرفيعاإر!بدف!يماكلافزالى!ص!)ظبحك!إدإتلى(ا

حى2ثىصطأطهمحعح!مدمبحي!و!قكلدقي!صهـفعمالوقشا

محفى11لم!غ!اأب!لمو!14فا!،ضزفزعنطلصضصصأحمليد

نحان!بغفأألمحلبوغمطلدت!الطقكمات!كبملمحكزمصكألى!يأ

لىمحنئ!ا2وع!وسكأاقرطم!ع!إلموبدأاث!لبرفش[ل!كلئع

المعموديةبالمحتبةالععف!ظة)ب،النسغةصنلأ!لكل1ال!غعةصهدة

لنبوية.1بالهرينة
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لى!لمث!الكمعا!ميوقيغ)مو!ببندىفيلمل!ألمحألهـم!!"ض!إ

!لىنامجهأ!المحم!مغيفكل)مح!!أظقلىبغالىرغبكلو!صبم

فاج!ابم!صيح،لهم.صلدد!مح!لو!رثم!شفئجمافيأ!عو/ا

وييوإ،!ف!ىلملى؟!أ!دبيب"انلمتماجمضما!/او!ح!للىلىبما

حولك!لضوأ؟لم!لمالضعوممجمبغعلي!سيمولحىص!

ثص!ولمأ؟ممامم2خعشلمل!!ال!!م7!ئىمف!ثبعصاحماشك!يز

دحمزلمع!!ث!عب!كللخ!فضوللث!!اوعمعؤلماصمصماإنرأ!شللم!ع!

ص!اها!!نز!ف!،مممانأل!إفئشسمالورف!بم3دا

د!!د!بركر!ى!ر!ر،عؤأو!ح!ر!صنما3فىأمماصلؤ7%دث!ضلىوع!لا

كل!!!+ا!ممعع!لمدونطلمكرمحيمحمممحى!ياألمعإبعحم،!صع

لد!حصيه!ءال!و!!!أذ!فيم!3ممتيلم3و!

ألمحدلئي!لا!!يءل!طفال!1فؤخ!و!ضلوو!رأأ

م!لاضنج!ألمحتؤير!!ىإبهمال!مؤعع!م!3

بيم؟!مكعللم؟!ض!ردمحوكافينم!ز

المعموديةبالمحتبةلمعخ!ظة1)ب،لنسغة1منكخي!ة1ل!فعة1صواة

لنب!يةه1بالم!ينة
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كصجمصخطأثرءحمصصيهح-

.عض.ئهأبخنم!للمحبزأل!جم!ال!فص

03+الي+ا-.3-..؟

!-لمحمشف!1بخطفىبكتادؤألرلأكقسجمم!أ:لركابرسا!قئ
*"-...،!.+اولمحممصيئ!سا،!.جم!أ.1أ

بأ!ل!صا:لى!لمزصبزإ

غا!لأ!فى!ر!!د!!نجبل!!اتفي!ا..دبمجملإتغداةن!.ب!إللحمعنى

دلرحملل!لم!.لرك!+نا+نةتتهلمجبماا.ع!1س)0عحا:جمتنجطمببم.

!تمإ-لغلط4.ببم."ف!إ.عدغملومط!لمحخش!بضصلفى!بمفي

أ!!مكدمم!صبتجذ!:برأ!ف!خغ!ااخك!ا:فيابر!اإ

قهطاعيئاف!حمتأ.-نج!قصلننلب!لمىااعما-ادفىد.نجإلما.-فة!يهت!

.!(م..-"-.ء-في./ت:لم""

:؟3لب.!..!-.[1

!فىأ"م!!لآ.تجغضلمىلبرخلنجر1إببنا-ير!في
كبر،.:!

ت!+؟بنن"4!ئر!لغت!صمالإ.بص.برالنا.:بر!:.جمت!بنتنج!!نج!ا

تما"خصن!!هم!4ء-ا.ئ1.يبرمئةفنإ.لضيصغببئ!غنجتأععسأ"فئ!

-1قيكواجبم!".دد!لىخمبه!فغمب!هإصاغإلئاتجة!يمبإ

لتغاامقجوع7نجفنافشدف*0الغيفشفىص!قاكبةل!قمتةا

برجملجمعن!:%ل!لم!او!عتتبلم!مننل!فىش!م"قتمفينج!نما

يم.لظبخ!أنجفى!ة؟!ابحبم"لمخافئ!أفزبزيخبال!تغأ

....!...أ"ا.!.+++..ث

ل!7كى!قأالؤقتعقضاع-فيدا!ضتخحبت!!ظنة
+.ء--:."!"-،+.*-...ه!+.ة.:

.!رمعم-لأ!قآنجنن؟.نؤفيام،مم!!.!فممق!بذانسط!-نجلني%أ

!.،"لافؤإ*ةفم"وا"لزياس!صةلمج!مغظفا%!أ!ت!!قيلأفي

ع!!!د1ا-!-ف!لأاأحم!%"*لاوقمآ.!لغإفبن!!ق!!!!

م...:."..:-م011.ة.:لم.،-..02أ-.0.؟11أتألأا-.

-لاصص+"ص4.5قلفئنجمغرا-!ل!إغفلتلقل!كبخغفي-!يم

بر،+ئمآ!)--".نرثح!تجىجمىهغا.ستانررضاحمم"فضالمتجغصأو!!

المل!جامكةبمحتبةالمعغ!ظة)5،لنسخة1منلكل4ك1ال!غحةصواة

.ضيابالىسكود
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)ها!ث!ضعاعت!اتضتع!وغئصلم!جانح!عببموصم

عرممماله!حلم1!اب!بربه!لىللحيثر!وادألضىعأ.ئاهمض

ودلئللبع!م!ضهغع!إلاسغا1لجهمحما!ضوقه

ا،لرأ[لىلدكيكعلاعالصخمضدرالعلملممرمغالاهد!فىقفا

نج!عبيمعبملممصلىالمفزهما.!م!أ-ي!ك!مطأ

،شلحفصدصثممرلدبهه.تامقداودوغي!فيا+سوا

لمحذبهبمهؤصضمهل1واهلضرهـل!1!ل!لوعقبالأا

اسكد!للمعغ!!مدضحمرل!ل!لوممومممإل!معنح!!ا

ةهلرف!!صعأهورصدشياسئحغفىالالعاا"ا
-/ا و!ه!.

الشا!لم1عردهأحهيفؤادفهـصغممىغمنمممرظلياغالبم

هرهقىطاصمالملرائ!يخع!اس!االبدكطاصماوض!ومنن

ناصثصغاود!أألى!هدلمانئصاح!ورميد)طمض!!أ

وفعل!الالحمما5هذاالبممرليما"م!فالبفط

حدلمبمفالموأس!ممع!اعمىبزك!وصل!كص

هانجررتمخكألىحظفمغمالرنا!ن!ا11شخح

،-لا؟أرر!ارجملم!انالهمعااوها!مألىعلمللبمثوا

يمص!إ،لعلرا!ر!بماايلميبم!ش!*.ق!ث!!ش

!.+،..ت-7ءأ+-)\-.

ص!!بئا.--خ!!أد!ص!ث--%

ال!ل!جامكةبمحتبةالمعغ!ظه،2،النسنةمناكخيهةال!فعةص!اة

.لهياضبادسك!
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-!!..70،".!..برعبمبمامحص!كلبم!فم2لبنإنكل!نبن!ا1أ!!!تم؟نج

دايدكأف!ا!دشأ.افتر(ن!عأل[:لاغ!أأ!ب!نجه!%يخف!ا%

3+.بعه!ا-ا+فيابغد لرصلب!لداناذلمحرنلمبخاار،حمااب!كى!ص!ثص!.قي

افبنجهىرهئىهلمصج!ل!نعف!جم!سىعصا!دجرىهبركر6-ذلدأاحل!ادىسا:!
ال!مايلبم!اص!أىأ!

الله

يهـب!بىنملا-كاخ!أأ7!الر!درهـ!صىبركزامئ!أيل"..

4فلماجمرلال!الرثسا.1يعينعجمع!![لنئيلأبرامبنبرئم

لرثىغق!-"نج!!بدع!!تكلفك!.فى؟!فلبثزأ

ن،نجيصممالىلهكل!!خظمفعلص!ف!اقيلاا*ا لهءفا!عامند!!مذسنخالاف!ا.ة7.ثفمل!أ!!أ

صاف!نجناآن!ئط!فحنج!حمقلب!فأع!ايعبدبكىسممبماظ3!عيهوممغنجن!. دزطضقمباشصدال!!ثائمم!ضا!فا..-أ!د؟01

لمحل!لممرإصرثجملركغعرأمبنالاأ0هـمحفأ!-

المحمجم!أجمااجم!ااصف!!!عااجم!يصل!%دجماا01ف!إضلخد!أا!ف!-ا

دب!دال!لهأفطاصبملإبطصؤلميي..ي!ألىبديهه2-!الىنجا
01501

الكامةبالعحتبةلمعغوطة1أد،لنسغة1منالةولصل!فمة1صوأة

ا.بال!ياضالسكودية

28



.!.-.:تأث01!!،-...ء.!..

؟خجمأجمبما!./..!تإيخفي..!؟.-ءنم!!م"،-!ة-خ...:!.--..أا+:.....".اد-.-7!

تيه!بفي.3لا".م+/أ!."!!؟"-ثجئجببأ%4-؟أ+3ء.-،+)4!

!ا.لائم!؟ا!صكببمهـبمل!لرد!لصلاحلنامغا

:لاقىء:؟----المق!،!قأدب!!ا

كصلمحئأ!قئءدفكلفو!علئن!لص!و!امغ

اعهئباقأعكلبلفعل!فى!لى"/!!ففىاا

.علىجمبم!!ننبىأعىثىجملىلكللطاريناه!أ
0001فى!هكل!!مممصلم

!،.!عم؟مي

ل!سلى!لمثمىفئ!لم،فتك!عاضمى!ك!جمما

ا!ل!إفي"عصبكوكي،اممصألفاص.ئحطط

لكلع!!يال!الصتيمل!حم!ام!جماصومغب!روحم!بألم

!صه!ما.!ى/ب!الىاىبه!عطا،2!أ!

-(.&-!ك!ىلمحطكلىممالي!لاكل!لفم،
.--ء./

!يي،!ذاكىمح!لىض!ئىممل!!ئصولن،فأ

!ذنم!كلااع!!11وطر!"!!وعر-[لبر1!ى

ضفئطمصطه!بطم!شا-!صللأ!ا0علإ-ول

.11،حمهج.

كخي!ة1ال!غعةصهـاة

يا!ض.بالى[لسكودية

بالمحتبة[لمعخو!ةلأد،النسغهمن

92

الكامة



الري!صلىخحألئه!!ص
الخحقيقمقدمة

محمدرسولهعلىوالسلامو[لصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن

التبوكية".ب"الوسالةف!ميت،الشامبلادفياصحابهإلىوارسلها

ولانعا!فىاعلالبروألمعوى>وتعاونو(عل:تعالىقوله[لمؤلففيها!سر

منانوذكر،[2:ئدة]الحا(أئعمابشديدألله)نأللهئقوأولعذو!ولاثصا

اللهإلىالهجرةسفرعلىالتعاونوالتقوىالبرعلىالتعاونأعظم

وإرشادا.وتعليمأونصيحةمساعدة4والقلبواللسانباليدورسوله

بذلوطريقه،ع!يالهالتبيعنالمو!وثالعلمالسفرهذازاداذوبين

إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد

وعحودهالأعرمالوراس.وجهكلمنإليهالافتقاروتحقيقبالكلية

بحيثا،القراناياتفيوالتدبرالتفكردوامهوإنماذلكفي

مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ



ليىاأمنلحقها!رزلة!صماأئمطلمجنمثاذأب!ما!إأ

15)

لمحىشاتماا،

!

لم!ر!

لمحعتام!عا

إخوأفأىطرإلمط

س!لتف

لمجوزية!صاأبئأيوبجمصئنيئإفيكأألالهعبديئ%لإماما

1196-15!،

تحقىم

!قيولمبه!لمحئرو!لر!ر

إشسراف

تكأأسكىرصىرذ

تضوتل

قيلهاجيملراألمحريفىانجدبننشل!أمؤسسة

الجنناللابأجمأل!

لبثووآلؤنرل!ط



الري!صلىخحألئه!!ص
الخحقيقمقدمة

محمدرسولهعلىوالسلامو[لصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن

التبوكية".ب"الوسالةف!ميت،الشامبلادفياصحابهإلىوارسلها

ولانعا!فىاعلالبروألمعوى>وتعاونو(عل:تعالىقوله[لمؤلففيها!سر

منانوذكر،[2:ئدة]الحا(أئعمابشديدألله)نأللهئقوأولعذو!ولاثصا

اللهإلىالهجرةسفرعلىالتعاونوالتقوىالبرعلىالتعاونأعظم

وإرشادا.وتعليمأونصيحةمساعدة4والقلبواللسانباليدورسوله

بذلوطريقه،ع!يالهالتبيعنالمو!وثالعلمالسفرهذازاداذوبين

إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد

وعحودهالأعرمالوراس.وجهكلمنإليهالافتقاروتحقيقبالكلية

بحيثا،القراناياتفيوالتدبرالتفكردوامهوإنماذلكفي

مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ



ا!يصلرحمىللوص

[)أ"الدين]علا-الاخإلىيحسنانالاجابهالحرجوالمسؤولالله

بركةفإن.كاناينمامباركأويجعله،بهأ2(وينفع،والاخوةالدنيافي

الله-قال،بهاجتمعمنلكلونصحه،حلحيثللخيرتعليمهالرجل

ماأيقمبا!كأ>وجعلنى[:السلام]عليهالمسيحعنإخبارا-تعالى

مرغبأ،بهمذكرأ،اللهإلىداعيا،للخيرمعلمأأي31[:]مربم!خت(

منخلافقدهذامنخلاوم!،الرجلبركةمنفهذا،طاعتهفي

لقيهمنبركةتححقبل،بهوالاجتماعلقائهبركةومحقت،البركة

وكل.القلبويفسد،الماجريات)3"فيالوقتيضيمفإنه،بهواجتمح

القل!،وفساد]الوقت[)!"ضياعفسببهاالعبد،علىتدخللمحه لحمالح.-ا

ولهذا؛عندهومنزلتهدرجتهونمصان،اللهمن[)6"]حظهبضياعوتعود

وانظرود،،جمنوالمحبت(،الدين)علامبوفى>علاه!(،الأصلقى)1(

21.ص،الدراسةقسمفيالألقابهذهعنالكلام

،.ينفع)وان!في)2،

،تجريأوجرتالتيوالامورالحوادثوهي،محدثةكلمة)الحاجريات(:)3،

وماجرياتمناظراتبيعهمكانب:ويقال،ماجرىجرى:قولهمم!صأخوذة

.323(/1الكرميسعيدحسن،الحربلغةإلىالهادي:)انظر!شرحهايطول

افة(.)وكلبدل)وكلافة(بفي(الح

.وج،بم!والسمشتخطأ،وهو)القلب،الأصلفي)5(

لااللهكدالحقوقفإذ؛الناسخمنفادحخطأوهو)حقه(الأصلفيل!6(

.وج،بمنواليثبت،تضيع



11/أ[

،1(
مخالطتهتضيعمنمخالطةاحذرو:فقال)2(الشيوخبعضوصى

اثفرطتالقلبوفسدالوقتضاعمتىفإنه،/القلبوتفسد،الوقت

م!أغففناقفبثل>ولانطع:فيهاللهقالممنوكانكلها،امورهالعبدعلى

.[28:]الكهف*؟(أ%فىطااقر؟!كاتهونهوأتبعجمرناعن

ممن-القليلاقلإلا-كلهموجدهم،الخلقهذاحالتأملومن

وصارت،اهواءهمواتبعوا-،تعالى-اللهذكرعنقلوبهمكفلت

ويعودينفعهمفيحافرطوا:اي>فرطا<ومصالحهما!ورهم

عاجلأبضررهم)3(يعودبل،ينفعهملابماواشتغلوا،بصلاحهم

وآجلأ)4(.

فطاعة،يطيعهمالارسوله-سبحانه-اللهامرقد]وهؤلاء[)5(

ماإلىيدعونإنما[إ7(]فإنهمهؤلاء)6(،طاعةبعدمإلاتتملاالرسول

.81(اللهذكرعنوالغفلة،الهوىاتباعمنيشاكلهم

]تولد،الهوىباتباعتزوجتمتىالاخرةوالداراللهعنوالغفلة

،2(

)3(

)6(

)71

)"(

وصى".)وج،بفي

)بعضهم(.جفي

(.يضرهم)بحاجفيئ

السالكينمدارجفيفيها،النافعالضابطوبثن،الخلطةذمفيالقيمابنتكلم

/1(454-+،456

.وج،بمنوالمثبتهؤلاء(،)ومنالأصلفي

)طاعتهم(.جفي

.وح،بمنواليئبت)بأنهم(،الأمملفي

(.الاخرةوالدارالله)عنةجفي



ولابالاخراحدهمايقشرنماوكثيراشرأ2".كلبينهماما[)أ"

)3(.يفارقه

عنناشئأوجده،وخصوصاعموماالعالم)4(احوالفسادتاملومن

ومعرفخهالحق(تصمور)وبينالعبدبينتحولفالغفلة،الأصلينهذين

قصدأ8"عنيصدهالهوىواتباع.]المضالين[)!"منفيكونبه)6(والعلم

عليهم.المغضوبمنفيكوذ،والباعه)9(رادتههـالحق

علما،الحقبمعرفةعليهماللهمنالذينفهمعليهمالمنعمواما

سبيلعلىالذلنهبموهؤلاء،عملاسواهماعلىوإيثارهإليهلانقيادوبا

أن-سبحانه-اللهامرناولهذا.الهلاكسبيلعلىسواهمومن،النجاة

*؟-أئصئحتقيصألصزرواقدنا>؟مراتوديلعدةيومكلنقول

ولاعليهمالمغضحوبغيرعلتهمأنغمتألذجمتحمزرو

16،![.:]الفانحة*!*(آلخافي

فيلخفعهبماعارفايكونأذإلىالاضطراركلمضطرالعبدفإذ

.بمنوالمثبت)تولدتا(،الأصلفي)1(

كثيو(.شرمنهما)تولد.جفي)2،

.جمنساقطةيفا!قه()ولا)3(

.جمنساقطة)أحوال(!مالحا

.!منساقطةأتصور()!(

.(بهوالعلمومعرفشهالحقتصور)وبينبدلط(وتصورهالحىمعرفة)ولينجفي)6،

.وج،بمنوالحثبتخطأ،وهو)الصالحين(الأصلفي)7(

.)قصد(بدل()اتباع!في)8(

.جم!شطئاواتباحه()وإرادته)9(



اب/11

.يضرهلمامجتنبا،(يخفعه)1لمامويداممثرايكونوان،ومعادهمعالثصه

فإنالحستقيم)3(.الصراطإلىهدجمماقد]يكون[)2(هذينفبمجموع

واتباعه()قصدهفاتهوان)؟(،/الضالينسبيلسلكدلكمعرفةفاته

الدعاءهذاقدريعرفوبهذا.عليهمالحغضوب)6"سبيلسلك

عليه.والاخرهلدنياسعادة)8(وتوقف)7(،إليهالحاجةوشدة،العظيم

يأتيهماجميعفيماونفسيلحظبماكلفيالهدالةإلىمفتقروالعبد

عنها:ينفك،امورأ9(بينفإنه4ويذره

محتاجفهوجهلأ،الهدايةوجهكيرعلىاتاهاقد)01(امو!أحدط

فيها.)11(الحقإلىالهدايةيطلبانإلى

)2(

)3!

،61

)7(

،"(

)9(

)15(

)11(

(.ينفعهالحابدل!له(جفي

.وج،بمنواثبتت،الاصلمنساقطة

321(.325-)؟1/تيصيةابنفتاوىمجموع:انظر

(.الضالينشجل!سلكبدلالضالصن(من)فهو:جشي

.ح!نساقطهو()ق!ده

(.سبيل)سلكبدل(!ن)فهوجفى

.جمنساقطة(إليهالحاجة!وشدة

(.)!وقفجفي

الاسلامشيخيعنيشيخخا""قال)1/215(:العليلشفاءفيالقيمأبنقال

كحافهكايفصلولمطنا،ذكرهاالتيالامورهذهاكثرذكرثمتيمجة،ابن

خا.فصل

.جمنساقطة)قد(

.جمنساقطة(الحق)إلى



فهو!دا،وجههاغيرعلىفأتاهافيها،بالهدايةعارفأيكوناو

مخها.التوبةإلىمحتاج

الهدايةففاتتهعملا،ولاعلمافيهاالهدايةوجهيعرفلمامورأو

وعحلها+و!!ادتها)1"قصدهالىوإ،ومعرفتهاعلمهاإلى

تمامإلىمحتاجفهو،وجهدونوجهمنإليها[)2"1هديقدامورأو

.فيها)3"الهداية

هدايةإلىمحتاجفهو،تفاصيلهادوناصلهاإلىهديقداموراو

التفصيل.

فيها،اخاهـىهدايةإلىمحتاج(وهو)!إليها،هديقدطريقأو

الااخر)د"،!شيالطويقنفسفىوالهدايةشي!الطريقإلىفالهداية

كذاطريقهوالفلانيالبلد)7"طريق]اذ[)6(يعرفالرجلاذترى

هدايةإلى]يحتاج[)8"سلوكهفإن،يسلكهاذيحسنلاولكنوكذا،

كذا،]وقت[)9(دوذكذاوقتفيكالسير،السلوكنفسفيخاصة

)1(

)2(

)3(

الم(

)د!ما

،6(

ل!7،

)ثم،

)9(

.جمنساقطةوإرادتها(قصدهاوإلى)ومعرفتها

.جمنوأثتت،الاصلمنساقطة

.!!نساقطةفي!ا()الهدايةإلىإليها(هديقدرامو)آو

)فهو(.وج،بشي

.جمنساقطة)آخر([لى(الطريقإلى)فال!داية

.وج،بعنواثبتت،الأصلمنساقطة

)البلدة(.بفي

.وج،بمنوالحثبت)محتاج(الأصكفي

.بمنوألبف،جومنالأصلمنساقطة



]2/أ[

دونكذاموضعفيوالنزولكذا،مقداركذامفازةفيالماءواخذ

بأناعارفهومنيهملهاقدالسيرنفس)2(قيهدايةفهذهكذا)1"،

الحقصود)3".عنوينقطعفيهلك،هذههيالطريق

فيهاله)6(يحصل،[)]انإلى)4(محتاجهوامورئمأيضاوكذلك

)7(
الماضي.فيلهحصل)8(مامثلالمسمتقبلفيالهدايةمن

إلىامحتاجفهوفيها،باطل!9(أوحقاعتقادعنخالهووامور

فيها.الصوابهداية

فهويشعر،ولاضلالةعلىوهوهدىعلىفيهاألهيعتقدوامور

.)01(اللهمنبهدايةالاعتقادذلكعنانتقالهإلىمحتاج

كيرهيهديأنإلىمحتاجوهو؟الهدايةوجهعلىفعلهاقدوامور

الهدايهمنعليهيفؤتذلكفإهماله،()12وينصحه/ويرشدهأ"1]إليها[!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)19

(1ألي

)12(

.جمنساقطةكذا()دون

.وج،بمنساقطةأنفصى،

.حمنساقطةالمقصود(عن)وينقطع

با.صنساقطة)إلى،

.وج،ب!نوأئبتت،الاصلم!ساقطة

)تحصل(.وج،بفي

.وج،بمنساقطة)من(

)يحصل(.وح،بفي

وباطلأ(.حقااعتقاد)ع!بفي

.جمنساقطة(اللهمن)بهداية

.جمنوأثبتت،وبالاصلمنساقطة

.جمنساقطةويعصحه()ويرشده



بابله)3"يفتحأ2(ونصحهوتعليمهللغير)1(هدايتهاذكمابحسبه

51هدوعلحهغيوههدىفكلما)؟"،لعملجنسمنالجؤاءفإن،الهداية

رواهالذيع!ح!هالنبيدعاءفيكما،مهدياهاديافيصحر)6"()وعلمهالله

مهتدين،هداةواجعلنا،الإيمانبؤينةزينا"اللهم:)7(وغيرهالحرمذي

بحبكنحب،لاعدائكحربا،لأوليائكسلحا،فضلينولاضالينغير

)2(

)3(

!لح،

)5(

)6(

)7(

اللغير(.بدل)الغير(جقي

.جمنساقطة،ونصحه)وتعليمه

(.)يفتحبدل)تفحح(جفي

)فكلما(.بدل)وكلما(وج،بفي

.جمنساقطة(وعلمهاللههداه)وعلمه،بمنساقطة(وعلمهالله)هداه

)فيصير(!بدل)صار(حفي

33(،91)ح)03(،باب؟(،51-045)5/،الدعواتكتاب،الترمذيسخن

بهاتهديعندكمنرحمةاسالكإنياللهمإ:أوله،طويلحديثمن

9111(.ح،)2/166صحيحهفيخزيمةابنورواه."...قلبي

من)الحجروحين[إ،باطلهذا9الحديثساقأنبعدحبانابنوقال

231(.1/والصروكينوالضعفاءالححدثين

.(678ح،؟4!صالترمذيسنن)ضعيف،لإسنادلماا"ضعيف:لبانيالأقال

ألايماذ،بزينةزينااللهمدا:قولهوهو،الحديثم!الشاهدموضعلكن

بعلمك"اللهماا!له،آخوحديثمنالعلحاءبعضصححه"[مهتدبنهداهواجعلنا

رواه،الحدي!ا"...ليخيرأالحياةعلصتمااحيخىالخلقعلىوقدرتكالغيب

)صحيحالألانيوصححه،والن!هسائي(،17861ح32،لأ)5/الحسخدفيأحمد

صحيحهفيحبانوابن،1237،1238،ح281-1028/،النسائيسخن

والحاكم7191(،ح5/403-503،بلبانابنبترتيبحبانابن)صحيج

.(525-1524/)المستدركالذهبيووافقه،وصححه



.(")1خالفكمنبعداوتكونعادي،احبكم!

يسألونهالذينالحؤمنين)3(عبادهعلى-سبحانه-اللهاثنى]وقد[)2(

والذين>:(الح5عبادصفاتفيتعالىفقاللحبهمئهتدىائمةيجعلهماذ

للفقبوأخعتناأجمضلمحزههـذديحناأذطجنامغفاهصثدنجايمولوت

الخير)6(.فيبنا"!يهتدى:عباسابنقال4![،]الفرقاذة7*(صإماما

فيائمة:أ".)مكحولوقال.بهدانا)9([)8"]يقتدى:)7(صالحابووقالط

)؟(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

(.أمركوخالفعاداكمنبعداوتكأونعادي.جفيالحديبن!اية

.وج،بمنوالمثبت)فقد(،الأصلفي

.وح،بمنساقطة)المه!منين،

.جمنساقطة(عبادهصفات)كأ

)ي!تدى(.بدل(يقتدى)ائمةحفي

91/931(،الطبريأتفسير،بحعناهالطبريرواه

أدلهرضي-طالبابىبنتهانىأممولى،باذان:ويقالأ،باذااسحهصالحألو

،-عحهماللهرضي-هريرةوابي،عباسوابن؟عليو-كنعنهاخدث-،عنها

التهذيبوتهذيب"3،-537/البلاءم3أعاسير:)انظر.تفسيريرويهماوعامة

.(417؟1/16

التالية.الحاشجةفىكماوالسيوطي،وج،بمنوالمثبت،()يهتدىلأصلافيئ

.(914لم5،للسيوطيالمنئور،)الدر،صالحأبيعنالفريابيأخرحه

اهلعالم،الفقيهالدمشقي-ذلككيروقل-عبداددهأبايكنىلحصكحول

إلىأهـ،)12مابينوفاتهفيواختلف.طذليةامراةمولى،ثقةلابعي،الضعام

التهذيبوتهذيب016،-5/155الخبلاءأعلامسيرأنظر:1أمص(،)18

."01/928-392
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مجاهد)!":وقال)2()3".المتقونبنايقتدي]التقوى[!أ"،

هذاوا!مكل)6(".بهم")مقتدين،بالمتقينمؤتمين"اجعلنا

علمهم،وعمقالسلففهمقدريعرفلممنعلىالتفسير)7(

منالقولهذاعلىالاية)8(تكونانلجب:وقال

الخالية.الحاشيةفيكحاوالنيسابوري،بمنوالمثبت)الفتوى(،الأصلفي)1(

تنس!يرفي)الوسيط،مكحولعن،تفسيرهفيالنيسابو!يالواحديذكوه2(لي

3/934(.الحجيدالتثران

ودعاةالخيرفي!قادة:قال،قخادةعنجريروابنحميدعبدبنوأحرج

3/914(.المنثورالدر)انظرتالخير،،فىبهميؤتموهداة

(.>المتقونبدل()الحقخدونوج،بفي)3(

بنثبالطصولىانهالذهبيرخح،والحفسرينالقرأءشيخجبر،ينمجاحد(لملي

فيهـ()21سنةولد-،عنهاللهرضي-السائببنعبدأدئهوالدالسائبألي

ادلهرصي-عبالسابنعنروى-،عنهادلهرضي-الخطاببنعمرخلاقة

أ!ححابة،امنعددعنوروى،والفقهوالتفسيرالقرانأخذوعنه-،عنه

عندأقفه،عرضاتثلاثعباسابنعلىالقراذعر!ت.قالطأنهعخهوصح

كثير،خلقمجاهدعنوحدث؟كانتوكيفنرلت؟فيأساله،آية!ل

البهار،القراءمعرفةأانظر:.الممانينعلىنيفوددأهـ(310سنةتوفى

شيالنثهايةوغاية،لح-457لح؟/9الخبلاءأعلاموسير6،-لأ1/66للذهبي

للداودي،الحفسرينوطبقات،-2!لح؟/1الجزريلابنالقراء،طبتثات

.)2/503-803

تفسيرهشيعبدالرزاقواخرجه032،.)91/تفسيرهفيبسندهالطبريرواه)د(

5/914(.الحنحورالدر)انظر:حميد،بنوعبدلأ(،2)2/

(.أشكل)وقدجفي)6(

.جمنساقطة)التثس!ير()7(

.جمنساقطة(تكونأدأيجبلي)8(

11



)2()1(
ومعاذ،(ائمهلناالمخقين)واجعل:تقدير)3"على،المقلوبباب

منوهذا،وجهه]عن[)6((مقلوبطالقران!؟"منشيءيكوناذالله

للحتقينإماما)7(الرجليكونلافإنه-؟اللهرحمه-مجاهدفهمتمام

هذابهيخالوذابذي)8(الوجههذاعلىمجاهدلمحنبه،بالمحقينيأتمحخى

اللهفيجعلهمقبلهممنالمخقينبالسلفاقتداؤهم)9(وهو،المطلوب

القرانفيالفهماحسنمنوهذا)11(،بعدهممنأ"للصقينأ0ائحة

)12"؟قبلهالسنهبأهلائخفمن.شيءفيالقلببابمنليس،والطفه

،13(
معه.وم!لعدهمنبهاصم

أ،

)2

)3

)4

)5

)6

لا(

)8

،9

13

13

.جصنسقطتاو)با!(()المول

،القرانعلومفيالبرهان)انظر؟.اللغويالأسلوبأنوإعمننوع:التلب

.(161ل!3للسيوطي،القرآناعلومفيوالإتقاذ،؟39-3288/للزركشي

تقدير(.أعلىبدل)أكلما(جفي

.جمنذلادة

الفاعل.علىفاقتصرلحتامة)كاذ(لانجميعها؛الثسخفيبالرفغ

)على(.كيرهاوفي)ج(من

(.يكونلاالرجل>فإذبفي

.جم!ساقطهأالوجه،

11(0اقحدأؤ!موهو)بدل(هماهدوا)وقدبفي

)الذين(.زيادةبفي

.جمنساقطة(بعدهممنللمتقمنائمةاللهأفججعلهم

أ!بك(.بفي

بهائتم،)قبله:بدلل!حا(،إمامأيكونف!نهبعدهمنبهيألمأنأقك:جشي

معه(.ومنبعدهم!ت
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للصقينواجعلنا:يقلولم>إمامأ(لفط-سبحانهووحد-

صاحبنحو:ام)3"،جمعلاية)2"فيالإمام؟فقيلائمة!1(،

اللغةمنهووليسبعد،وفيه"؟)الأخفشقول)"(وهذا،وصحاب

.)7(اللهكلامبهايفشرحتىالحعروفة[)6(المستعملة1المشهورة

[21/بام/:ئقالاسم)9(".1(،لامصدر،هناالامام)8(:اخرونوقال

1"،)سأإمامذوياجعلئا:أيقياما،وقام،صياماصام:نحو،إمامأ

)2(

)3(

)4(

،5(

)61

)7(

،8(

،9(

)01(

)11(

.جمنساقطةأئمة(للممينواجعلنايقل)ولم

.جمنساقطة(الآيةفي)الامام

.جمنساقطةل!آم،

.(قول)وهذابدل()قالهجفي

؟(.23)3/للأخفش،القرانمعاني:انظر

أبايكخى،مجاشعبنيمولى،المجاشعيمسعدةبنسعيدهو،والأخفش

المسائل:كتبهمن.كالكيرقدرياوكان،وسيبويهالخليلصحب،الحسن

طبقات)انظر:فيها،خلافعلىهـ()215سنةتوفى،والعروضالكبير،

وبغية2/36،42-للقفطي،الرواةوإنباه74-76،للزبيدي،النحويين

."195-1/095للسيوطي،الوعاة

.وج،بمنئبفو،الاعلمنساقطة

.جمنساقطة(اللهكلامبهايفسرحنى)المعروفة

.(آخرون)وقالبدل()وقيلجفي

الطبريتفسير"،الكوفةأهلنحويقول...القولهذا9ةالطبريقال

)2/299(،للعكبري،القرانإعرابفيالتبيان:وانتدر032،،)91/

)3/643(.للهمذاني،القرآنإعرابفيوالفريد

.جمنساقطةاسم(الا

.حمنساقطة(إمامذوياجعلنايقياما)وقام
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قبله!الذيمناضعفوهذا)1(

نحو)3"على،ائمةيقلولم>إمامأ<،:قالإنحا:الفراء)2(وقل

يق!!:ولم16[،][دشراء:<9.*أمألعئميندبرسولإنا>:"قههـلهالح

:الشاعر)8"لقول،)7(الجمعبهالمرادالواحدمنوهورسمولا)!")6(،

)1(

)2(

)3(

)!(

)3(

)6(

طما)7

)8(

)وهو(.جفي

لأ؟(.214/للفراءالقراذ،معاني

أبرع!نوكاذ،الد.بلصيعبداللهبنريادبنيحيى:زكريابوهووالثهرأء

وضبطها،خلصهالأنه؟عربيةكانتماالفراءلولا؟قيل،علمهمواسكوفيينأ

القوان،فيوالمنيةوالجمعالقرآذ،فيالمصادرمنها:،عديدةتصانبفله

طبقاتة)انف!اهـ(.02الاسنةمكهبطريق!اتوالحدود.،الكتابوالة

23،-47/،204/للقفطي،الرواةوإنباه،1؟6-أ3!للزببدي،النحويين

2/333،.للسيوط!،الوعاةوبعية

.جمنساقطةنحو(علىائمةيقلولمإمامأظلط)إنما

(.كقوله)ذلكجفي

+السلامعلبهحاوهارونموسىعنصادرالخطابأذ!

.جفيساقطةرسولا(يقل)ولم

.)طهر(مادة731(2/)للجوهري،الصحاح:انطر

المظعر(.القولبدلط)كقوله(حشي
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ملامتي)2(]تردن[)أ"لاعاذلاتىيا

"بامير)!ليليس)3"ذل1العوإن

.بأمراء)5(ليليس:اي

،1(

،2(

)3(

الح(

)5(

شواهد)شرح:طيالسيوعندوكذلك،اليعجمهبالزاجمما،()تزدنو!،لأصلافي

بناوذكره،)تردن(المهيلةبالرأءأوردهاليئذكرمناكثرلكن،(2165/المخني

ذكرهلحابهألاستشهاديصلحولا،الأولبشطرهمسحشهداالخصائصفيبالراءجخي

منوبالصئبالحسببم!بالسببالاكتفاءبابفياوردهفقد،الحهحلةبالراءإلا

وكحو،مهاللومبإرادةفاكتفى،تلمننيلاأ(أراد::البيتإيرادبعدفقال،السبب

الليبمغنىفيمشامابنومثله-174(،1لأ)113/3،عنالاومسخبلهاتالط

.)1/137(

.جمغساقطالبهجتمنالأولالشطر

علىأليتوورد(،السن:يقولأنوالقاعدة،ذكرهمنأكرعخدمحكذا

الأعا!يبكتبعناللبيبمغنىوفي032(،)91/الطبريتفسيرفيالقاعدة

السن(في!النون.اللبيبمعنيأبياتشارحوقال)1/237(،هشاملابن

الخحوي[الحسين]لأبيالطغة(في)الخفسحكتابفيوروي،العواذلضحير

هووالأولضحبر،بدون(اليسالجوهرى")صحاحنسخلحضوفي

؟"2(.4/الغدادفيعمربنعبدالقادر،اللبيبمغنيأبيات)شرحالجيد"،

هـ(:)3901عامالحنوفى-البغداديوقال،البيتلهذانسبةعلىأقفلم

"،قائلهعلئآقفولم،مصنفاتهمفيإياهالعلماءبتداولمشهور"والميت

فيحيانأبو"وأوردهأيضا:وقاللح/؟28(،اللبيبمغننأبيات)شرح

السابقالحرجعا"،للجمعيكونقدفعيلابأن،المرروقيالامامع!تتذك!هـته

فىوالجوهري(،لأأ4)3/الخصائعفينجيابنأيضاوأورده.3"2(للألح

وغيرهم.،اضهر()مادة731،)2/الصحاح

.مغحساقطةبأمراء(ليلبس)أي
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نا:وهوأ2"،بيانمزيد)1"إلىيحتاجأنهغير،الأقوالأحسنهذاو

كتابواتباعواحد،ومعبودهمواحد،طريقعلى)3(كلهمالحتقين

ا،واحدونبيهم،واحدفدينهم.واحدرل!وعبيد،واحدونبي،واحد

لمن(واحد)إمامكلهمفكانهمواحدأ4(،ومعبودهمواحد،وكتابهم

طوائقهم،اختلفتقدالذينالمختلفينكالأئمةليسوا)6"،بعدهم

شيءوهو،عليههمبماهوإنمافالائتماموعقائدهم!7"،،ومذاهب!م

الحقيقة.افيلإماماوهو،واحد

فصل

فقال]واليقين[)8"بالصبرتنالإنماالامامةهذهانسبحانهاخبروقد

)1(

،21

)3(

ألح(

،6(

)7(

)"(

-وج،بمنساقطة)مزيد(

ستةالسابقةالمسألةفيهـ(-663)ت-الهحذانيالعزأبيبنحسينذكر

خحسةلكن644(،-3/643الحجيدالقرآدإعوابفيالفريدأانظر:أقوال

ذكرهفقدععدهالسادسالقولاما،دكرتالتيالئلاثةالاقوالفيتدخلمنها

الشالث.اللقولبياناالقيمافي

.حمنساقطة)كلهم(

الثاية،واحد()و!عبودهم:قولهإلى،الأولىواحد(أومعبودهمقولهمن

واحد.نبيونبيهمواحد،وسبيلواحد،)ومعبود:كالتالىبفيوهـد

كالالي:جفيووردواحد(،ومعبودهمواحد،ابهموكعاواحد،فدينهم

واحد،.وكحابهمواحد،ومعبودهمواحد،)ونبيهم

.بمنساقطه)واحد(

(.!اليسفي

طرائقهماختلفبقدالذين)المختلفينبدل(مذاهبهماخ!لفت)الذينجفيئ

(.وعقائدهمومذاهبهم

.وج،بمنوالحثبت)وباليقين(،الأصلفي
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!أرراو!انوا!روا!ابامر!ايهدوتأبمةمنهتمهـجعلنا>:تعالى

240[:]السجدة2!سيوقنوق

+)1")2"الدينفيالإمامةلنالواليقينفبالصبر

الدنيا)3(.عنبالصبرتفقيل

.(البلاء)علىبالصبر)4(:وقيل

]المناهي[)7(+عنبالصبر!6(ةوقيل

فرائضاداء]على[)8"بالصبر،كلهذلكعنبالصبرانه:لصواب1و

.أقدارهعلىوالصبر،محارمهعنوالصبر،الله

)1(

)2(

،3(

)!(

6،لي

)7!

)8(

ابنالإسلامسيخداسمعت)2/154(:السالكينمدارجفيالقيمابنقال

ثم،الدينفيالإمامةتخالواليقينبالصبر:يقول-روحهاللهقدش-تححية

ابنفتاوىمجموع:وانظو،لماالاية(.0.ألمة!جعقناتهم>:تعالىقولهتلا

.(؟42)28/تيمجة

.جمنساقطة(الدينفيالإمامةتخالواليقين)فبالصبر

للزصخشري،الكشاف)انظر:،والخوري،وقتادة،البصريالحسنعنروي

5/343(.المخئوروالدر،3472/كئيرابنوتفسير،3246/

.جمنساقطةأبالصجر(

الصبر:داهذا141/73(:القرطبيولفسير)3/3.3(،البغويتفسيرفي

البلاء".وعلىالدينعلىصبر

،حمنساقطة)بالصبر،

.وج،بم!والمثبت)الحلاهي(،الأصلفي

.وج،بمنوالمئبتأعن(،الأصلفي

لا1



]3/أ[

العبد،سعادةهما)1(لد؛واليقينالصبربين-سبحانه-وجمع

الشهواتطوارقتطرقهالقلبفإن،سعادتهئفقده)2(وفقدهما

فبالصبر،لخبرهالمخالفةالشبهاتوطوارق)4()3"،اللهلامرالحخالفة

والشبهةالشهوة!إن)6(.الشبهات")يدفعوباليقين،ال!شهواتيدفع

دفعمن)8"إلا)7"اللهعذابمنينجوفلاوجإ،كلمغللدينمضادتان

حبوطعن-سبحانه-اخبرولهذا؛باليقينوشبهاتهبالصبر،شهواته

قبسلكممن>كألذجمت-:تعالى-فقالوالشبهاتالشهواتاهلاعحال

فاشتمتعغلخقهمف!شتمشواوأؤلاأفؤلاوأكثردوهمنكمأشد!الؤأ

؟لذىخضخئم!نقهزفلممنئذيتشتضتح!مابخبقنم

استحتاعهمهوبالخلاقالاستمخاعفهذا)9(96[،:]التوبة(خساضوأ

هووهذا،خماضوأ<؟لذيخضخئم>.قالثم،الشهواتمنبخصيبهم

ثمأ".)1الشبهاتاهلخوضوهواللهدي!في).أ"بالباطلالخوض

،1(

)2(

طما)3

الح(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

هما(.إذواليقينالصبرأبينبدلبهما(لأن)بيخهياجفى

.(يفقده)وفقدهحابدليفقد()وبفقدهماجوفي،()يفقدهبدل()نعقدبفى

(.اللهالأمربدلاللأمر(حفي

؟جمنسقطتاقبلهالذجمماوفيالموضعهذأفي)طوارق(

الحوضعين.فى)تدع(جفي

.،1/601)تيحيهلابن،اليستقيمالصواطاقتضاء:أنظر

!جم!ساقطة(اللهعذاب)من

.بمنساقطة)من(

.)فهذا(بدل)و(جفي

.(فبالباطل)الخوبلل(الباطلأهل)خوض!لىفي

.(701/)1المسحقحمالصراطاقتضاء:أنظر

18



هموأولتطثلاخرةوالذنيافيأ!(حبطعت>أولبهك:قال

الاعمالحبوط-سبحانه-فعلق96،)1"،:]الوبة(إ؟41الخسعرون

وباتباع،بالسخلاقالاستمتاعهوالذيالشهواتباتباعوالخسران

.)2"بالباطلالخوضهوالذيالشبهات

فصل)3(

فالايةواليقحنأ2(بالصبرالدينفيالإمامةعلق-سبحانه-أنهوكما

:()اخرينلأصلينمتضمنة

ء)6(خلقهوهدايةادلهإلىالدعوة:أحدهما

لابمقتضى،!ح!رسولهلسانعلىبه)7(أمربماهدايتهم:الثاني

أسلافهم)9(وتقليد،)8(وأذواقهم،وسياساتهم،وارائهم،عقولهم

1".24[)!:السجدةأ(.0.بات!نا-الدوت>:قاللانه؛اللهمنبرهانبغيو

)1(

،2(

،3(

)4(

لحما)6

)7(

،8(

)19

أط:قا)ثمبدل(الشبهاتخوضهوالفهدينفيبالباطل)و[لخوضجفي

.(ألخممونهم>لىإ<..وخضغ>

(.)بالباطلإلى(الشهوات)باتاعبدل()بذلكجفي

.م!جساقطة

.وال!فين()بالصجوبدلذكر()بماجفي

.جمنساقطة)آخرين(

.،اللهحلىحداية:)أحدهماجفي

.بمنساقطةو)به(به(،امربما)هداي!همبدلبه(أمربعا)أنهاجفي

.بمنساقظة)واذواقهم(

.()اسلافهمإلى(أعقولهمبدل(الأسلافولقلحدوالآذواق)الاراءجفي

وهو=،بفيالزيادةهذهتردولملماصحبرو(<>الأصلفىالايةإيرادشيفاد
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الاية:هذهتضمنتهااصولا!بعةفهذه

علىوحبسها،اللهمحا!معنالنفسحبسوهو،الصبر:احدها

.)1(لأقدارهوالشكايةالتسخطعنوحبسها،فرائضه

[)21"]فيهلاريبالذيالحابتالجارمالإيمانوهواليقي!،:الثاني

قوله-فيسبحانهذكرها،اصولبخمسةشحبهةولا)3(ولاشكتوددولا

ءامنمنلبرولبهنوأئمغربالصثرفقبلوجوهكغتولوأأذألبر!ليش>-.لعالى

وفى[،177:]البفرة<!ألن!حقواتعبحوالكئبالأخروأل!ؤمصبالله

!دل!ضلفقدلأخرواليو!ورس!-ومليهكته-يأللهجمفز>وم!:قوله

منإلةأنرلبصاألرسولمءامن>:قولهوفي،[136:]النساء3<"بعيدأ

5"2[،:ا]البقرةورسص!-(بصن!ه-وطيكثه-بالدهءأمنئموأصصنورلهصء

والرسل.بالكتبالإيمانفيداخل(الاخو)!بالحوموالإيمان

تؤمنان"الإيصان:قولهفيعحر،حديثفي!ح!أالنبيبينهاوجحع

.")"الاخرواليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته،بالته

)1(

،21

)3(

،4(

،5(

.جمنساقطةبامرنا<(يهدوت>:قالالأنهوجملة.ا،سخدلالفيانسب

.حمنساقط(الأقدارهإلرو"حبس)وحو

.وج،بم!وائبتتالأصلم!ساقصها

(.شكولاترددولافبهالاريببدلفبه(ترددالاجفي

وهو،أثبتكماوج،بوفيالاخر"،والبومبادئهأوالايحانالأصلفي

الاخر.باليومالإيمانبخلافالايةفيمذكوربالئهالإيحانلأن"الصحيح

لمسلم.واللفظ،عليهمقق

العجي-جبويلممؤال)38(بابالإيماذ،كخاب22(،11/البخاريصحيح
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واليصن:بمومنفليسبهايؤمنلممن)1"،الخمسالاصولفهذه

[]3/ب،/لهمشاهدةللقلبمعاينةكأنهاتصيرحتىبهاالإيمان)2(يقومان

قالولهذاالبصرأ؟(،!إلىلضمر)3(والشمسكنسبةالبصيوةإلىنسبتها

.(("[أ+كلهالايمان:اليقمين]9:السلفمنقالمن

)21

)3(

)4(

)5(

05(.)حوالإسلامالايمانعنمج!

الإيمانبيان)1،بابالإيحان،كتاب)1/36(،مسلمصحيح

.(1)ح،والإسلام

.جمنسقطالحديثنهايةإلىبينها()وجحع:قولهومن

(.الخص*الاصولبدل)أصول(جفي

0()يفومبدل()يقوىجفرب

كنسبةالبصحرةإلىنسبتهاله)مشاهدةبدلالبصر،إلى)كالشم!جفي

والقمر(.الشصس

ومعاينةبصر،معاينةنوعاذ:المعاينةدا:السالكينمدارجفيالقيمابنقال

كرؤية،الخا!جيمثالهأو،المرئينفسعلىوقوعه:البصرفمعايخة.بصيرة

علىالعاقلةالقوةوقوع:البصيرةومعاينةوالماء.المراةفيالصورهمثال

العينإدراكبمنزلةلهإدراكهفيكون.للخارجيالمطابقالعلميالحثال

)3/248،.الخارجه"للصورة

.جمنوالحئبتخطأ،وهوكله(،اليقينهو)الايحانوب،الأصلفي

ولفظه:موقوفا،-عنهاللهرضيمسعود-بنعبداللهعنوكيعرواهوالاثر

)2/456(،لوكيعالزهدكتاب.كله!الإيمانواليقين،الإيماننصف"الصبر

4!85(.ح)9/7.41الكبيرالمعجمفيالطبرانيو!واه)302(.رقماثر

خرجهو022،.)1/الزوائدمجمعالصحبح!رجال"رجاله:الهشميوقال

لوكيع=الزهدكضابحاشيةفيمفصلالخريجهانطركيرهحا،
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:)2(ورسولهأدلهإلى"أ)ودعوتهمالخلقهداية:الثالت

إنىوقالاصلحاوعملأدلهإل!دغآمصنقولاأحسنوم!):لىتعالقا

الله،حبيب"هذا:)3"البصريالحسنقال.33[.]فصلت(المسلمينم!

فهذا")4"،إليهالخلقودعا،بطاعتهوعمل،دلهاسلم،اللهوليهذا

01)6"القيامةيوماللهعندد!جةواعلاهمالإنساذنواعاأفضل()النوع

سإ*لعصروا>:تعالىقال،الخاسرينمن-)7"نهسبحا-للهاثخيةثهم

بآلحقونواصوا!ختوعمثواءا!ضأألذي!إلاام*أ*!خسحرلنىلإنس!نإن

)2(

،3(

ح!الح

)61

)7(

(.لم-38)2/436

.جمنساقطة)ودعوتهم(

.جمنساقطةرسوله،)و

.جمنساقطة)البصري(

فيال!هـيورواه)0112(،رقمأثر841(،21/الزهدفيالمبا!كابنرواه

)21/96؟(.شفسيره

تلاإذا"كانببخهما-:يسيراختلافمع-الحاليباللفطعندهماوهو

<-اولالص!طمينمناتنىدرقالصخلحاوعصلاللهإل!دغآمصنقؤ،(خسنومن!

هذا،ادقهصانوةهذا،اللهوليهذا،اللهحبيبهذا:قال33[!ا:]فصلت

العاسودعا،دعوتهفيأدلهاجاب،اللهإلىالأرضاحلاحبهذا،اللهخيرة

!-إلي:وقاك،إجابففيصالحأوعمل،دعوتهمنفهاللهأجابماإلى

01"(لح2-41"2/)الزهد،ث!اددهخليفةحذا،لربهالمسلمين

.جمنساقطة(الخوعل!ا

.جمنساقطة(القسامةيوماددهعنددرجة)وآعلاهم

)وهوحوفيسمحانه(،إلتهثنية)وطمبدل(سبحانهثيته)وهوبني

لها.بد(ديستشنىا
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خسرانعلى-سبحانه-فاقسمالعصر[،]سورة<أغةبآلصبروتواصحو

،1(
وكمل،الصالحوالعملبالايماذنفسهكملمنإلا،الإنسانشوع

الناسفكر"لو-:الله-رحمهالشافعيقالولهذا؟بهمالهبوصجفغيره

.")3(لكفتهمالعصر)2(سورةفيكلهم

علىاللهإلىدعامنإلاالحقيقةعلىالرسولىاتباعمنيكونولا

-سج)4(
بصرهعلىدلهلىعوأ-سبيلىهذقل>-:تعالى-اللهقال،يصيرة

لسبجلهتفسير(دلهإليلمحؤأ>آ:فقوله[،801:]يوسف!أتبعىومنأنا

لمفمر،اللهإلىالدعوة:ابباعهوسبيلفسبيلهعليها،هو]التن[)!(

لمعبيله)6(.علىفليساللهإلىيدع

فيالثباتالبصيرةالأعرابى)7(:ابنقال(،بصيرة>على:ودوله

)21

)3(

الم(

)5(

)6(

)7(

.جمنساقطة)لوع(

العصر(0سورة)فيبدل)في!ا(جفي

("لوسعتهمالسورةكحذهالناسلدبر"لو:بلفظتفسيرهفيكثيرابندكره

الح/585(.

.وج،بمنساقطة(بصيرة)على

يصح.لاوكلاهماب)اللائى(،وفي)الذي،،الأصلحمي

سجيله(.)علىإلى(وسبيل)فسبيلهبدلتباعه(و)هوجفي

نحويا،كان،هاشممبنيمواليم!ا،عرابي،زيادبنصححدعبداللهأبوهو

)سير"،واتباعسخةصاحب"وكاذ:الذهبيقالناسبا،والشعر،باللغةعالمأ

وصفةالأنواء،كتابولهالنوادر،فيكتبعدةله01/688(.النجلاءاعلام

الححالن.جاو!وقدهـ()231سنةتوفياذلكوكير،الشعرومعاني،الخيل

الؤبيدي،بكرلأبي،واللغويينالنحويينطبقاتفي:ترجمته)انظر

الوعاة،وبغية،131-3/128للقفطي،الرواةوإنباه-215،ص!213
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01،)2(1)الدين

ر)؟،)3(مه

كذافىلك"]اليس[!:يقالكما،العبرة:البصيرة:وديل

الشاعز)6(:قال،عبرة:اي؟بصيرة

ابصائر)8"لنا)7([لقرونمنصالأوبالذاهبينفي

غدمفمناعتبر)01(،تبصرفإذا،البصيرة)9"ثمرةالعبرة:والتحقيق

له.بصيرةلافكأنهالعبرة

وهدىاذلة:اي،بصائرفالقرآن،والبيانالظهورمناللفطواصل

1/501-601(.للسجوطي

وقال.لاحدينسباهولم)01/902(،لعروس1وتاج65(،)4/العربلساذ11،

إلىالكفرمنخرحإذأالرجلأبصر:الاعرابىابن"وعن:العرولستاجفي

902(.1/لما)"...الإيمانبصيوة

.جمنساقطةوهي(،الدينأفيبدلالدنيا()فيبفي!2(

الأ/118(.والشاهدالمولذكر،للخليل،العينكتاب31(

.جمنساقطة()البصيرة)4(

.بمنواليثبت(،!الكيسالأصلفي)3(

-جمنساقط)الشاعر،إلى()أليس()6

.جمنساقطةالا()7،

والتبيين)البجاذ،ساعدةبنلقسابياتخمسةضمنالجاحظنسط)"(

.،1/903

أثحرة،.بدل)ثم(جو،بفي19(

0اعتبر(تبصر)ف!ذابدلتبصر(اعتبرأفاذأجفي(01)

؟2



منللطريقةيقالولهذا،الرشدإلي3ويهدي،الحقإلىيقود)1(وبيان

)؟".بصيرة:(الرميةعلىبهايستدلالتي[)2"]الدم

منفليسبصيرةعلىيكنلممن(]أن[)علىايضا/الايةفدلت

وم!أنا>:قالولهذاالبصائر)6(،اولوهماتباعهوان،الرسولاتباع

>منويكون،اتبعنيومنانااللهإلىادعو:الحعنىكانفإذ،(أتبعى

)8(وحسن>أدعوا()17-فيالمرفوعالضحيرعلىمعطوفا(اتبعني

الذينهمالولصمولاتباعانعلىدليلقهو-الفصللأجل)9(؛العطف

.)01(رسولهوإلىاللهإلىيدعولت

هذه:اي(>سبيليفيالمجرورالضميرعلىأ"معطوقا!أكانوإن

24(.!12/الطبريتفسير:انظرحأ)1

التالية.الحاشيئفيكما،تصحيفوهو)الذم!وب،الأصلني)2(

والبصيمة:الاصمعيإقال:الجوهريقال،تصحيفوهو(!الذمةبفي)3(

؟93(.2/)الصحاح!الزميةعلىبهيستدلالدم!نشيء

.جمنساقط)بصيرة(إلىالرشد(إلى)ويهدي4(لي

.وج؟بمنوأثبتت،الأصل!نساقطة)5،

.جمنساقطةالبصائر(اولوهمأتباعه)وأن)6(

)2/133،.النسفيوتفسير(.016)؟/للنحاسالقرآذ،إعراب:انظر)7(

".)وحسنبدل)واحن(بفي)8،

السعادةدارمفتاح"والبلاغةالفصاحةإلىوأقرب"احسن:القيمابنقال)9،

أ،.هلح)1/

.جمنساقطة(رسوله)وإلى1()0

0()الحعطوفجفي(11)
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.31"فكذلك)2(اتبعنيمنوسبيل)1(سبيلي

الله.إلىالدعوةاتباعهوسييلفسبيلهالتقديرينوعلى

ذلكاوفي2[،%]السجدةبامرنا<كدوت>:قوله:الرابحالاصل

دون،وحدهبهوهدايتهم،رسولهعلىاللهانؤلمااتباعهمعلىدليل

بأمرهإلايهذونلابل،والمذاهبوالنحلوالآراءالأقوالمنكيره

خاصة.

جمعواالذينهمبهميقتدونالذينالدينائمةان:هذامنفحصل

،وبالبدعبالا!اءلاوالوحيبالسنةاللهإلىوالدعوةواليقينلصبربين

ومن،واولياؤهخاصتهوهم،أمتهفي!ي!الرسولىخلفاءفهؤلاء

.بالحرب!4"-واذنهسبحانه-اللهعادىفقدحا!بهماوهمعاد

علىالردفيكتابهخطبةفي-اللهرحمهاحمد-الامامقال

)1(

)2(

)3(

الح(

.جم!ساقطةسبجلي،هذه)أي

مطبوعأ.سطراوثلاثيناثنينبنحو،وج،بفيسقطيدأحخامن

الموضعهذامىالأصلفي"دمسقط:ال!اسهـثدخط-بحاشيةفيوكت

أالأصولفي)هكذا:جحاشيةوفيا(،)لا/اكئر؟!أمورقةأدريلا،شيكا

)5/1(.منها(المخقول

2/82؟،السالكين)مدارجفيالمسالةهذه-اللهرحمه-القيمابنذكر

المرسلةاوالصواعق،1/154السعادةدارومفتاح31،!سلأالأفهاموجلاء

.)1/155

ادلهرسولقال:قال-عنهادلهرضي-هريرةأبيعنبسخدهالبخاريروى

البخارجمما،صحيح"،بالحربآذنتهفقد!ليأليعادكطمن:قالالله"إنص!طهشت!:

6552(.ح،الأ/243الحواضع)38(با!ال!قاقكتاب
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الرسلمنفترةزماذكلىفيجعلالذيلله"الحمد)1":الجهمية

منهمويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعوذ،العلماهلمن]بقايا[)2"

أهلاللهبنور]ويبحرون[)3"،الصوتىاللهبكتابئحيون،الأدىعلى

قدتائه(]ضال[)!منوكم،احيوهقدلابليسقتيلمنفكم،العمى

ينفونأعليهمالناسأثراقبحوما!الناسعلىاثرهماحسنفصا،هدوه

الجاهلين،وتاويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفاللهكتابعن

فيمختلفونفهممماالفتنةعنانوأطلقوا،البدعةالويةعقدواالذين

يقولوذ،الكتابمفارقةعلىمجمعون،للكتابمخالفودط،الكخاب

[]؟/بمنبالمتشابهيتكلمون،علمبغيراللهكتابوفي/اللهوفياللهعلى

فتنمنباللهفنعوذ،عليهميشبهوذبماالناسج!الويخدعون،الكلام

.")5(الضضالين

)1(

)2(

)3(

الم،

منرألسببنيمولىمحررأبي،السمرقنديصفوانبنجهمأتباع:الجهميه

أمية.بخيملكاحرفيقل،الأرد

يقولوذ.أنهممخالفاتهمومن،السنةهلخالفبالتيالضالةالفرقمنوهم

ال!يءيعلملاوإنه،مخلوقمحدثاللهعلموإن،فمطبالقلبعقدالإيمانإن

يقولوذ.عمااللهتعالىفيهما،منويفنىتفخيانوالنارالجخةوإد،يخلقهأذقبل

حزملابن،والخحلوا،هواءالمللفيالفصل)انظر:

.87(-1/86للشهرسخاني،والخحلوالملل،573/،2692-792،266/

والزنادقه.الج!حيةعلىالردكتابمنوالمشجت،هكذا)تبا(الأصلفي

والزنادقه.الجهـحيهعلىالردكتابمنوالحثت،،)وينصرونلأصلافي

والزنادقة.الجهحيةعلىالردكخابمنوأثبتت،الأصلمنساقطة

.)ص!5"(،فيبنأحمدل!مام،والزنادقةالجهميةعلىدال!س
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فصل

بأنالعلم:وإرادةوقصداومعرفةعلمابهالاعتناءينبخيومما

والنعيماللذةلهيحصلفيمايسعىإنحاحيوان،كلبلإنسان،كل

صحيحمطلوبوهذا،ذلكاضدادعنهبهويندفح،العيشوطيب

امويى:ستةيتضمن

بحصولهالذي،لهالملائمللعبد،النافعالشيءمعرفةأحدها:

عيشه-وطيبوسرورهوفرحهلذته

ذلك.إلىالموصلةالطريقمعرفة:الثاني

الطريق.اتلكسلوكتالئالت

حياته.عليهينكدالذيالصنافرالمؤذيالضارمعرفة:الرابع

ذلك.إلىبهافضتسلكهاإذاالتيالطريقمعرفة:الخامس

سلوكها!تجنب:السادس

إلاحالهوصلاحوفرحهوسرورهالعيدلذةتتم،امورستةفهذه

)2(.حياتهوتنكيد،حالهبسوءعادأ1"منهانقعم!وما،باستكمالها

تحصيلفيغلطالناساكثرلكن،الامورهذهفييسعىعاقلوتر

عدمفيإماأ3"،النافعالمحبوبالصطلوبهذا

.بنسخةفيالسقطيخخهيهاإلىل!أ،

.جفيالسقطين!هي!اإلى)2(

0جمكساقطة(النافع)المحيوب)3(
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فهذان.إلحهالموصلةالطريقمعرفتهعدمفيواما،ومعرفتهتصو!ه)1(

بالعلم.منهماوجمسخلح[)2(]،الجهلسبجهماكلطاذ

قلبهفيلكن،بطريقهوالعلم،بالمطلوبالعلملهيحصلوقد

)4"النافعالمطلوبهذاقصدوبينبينهتحولوشهواتإ!ادات)3(

الشهواتتلكاعترضته"]ذلك[)درفكلما،طريقهوسلوك

هذاوتقديمتركهايمكثهلاوهو،وبيتهبينهوحالت،والإرادات

أمرين:بأحدإلاعليها)6"المطلوب

.فز!ح)9(فرق)8(وإما)7(،متعلقحبإما

)1(

)2(

)3(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

.جمنساقطةبعدهاالعطفوواو،أتصوره

.بمنوالحثبت*ويتخصل(،الأصلفي

.جمنساقطهبعدهاالعطفوواوأإرادات(

.جمنساقطة)النافع(

.بمنوالحثبت)بذلك(،الأصلفي

)المنهطلوب(.إلىأ!اد()فكلمابدلهذأ(تقديميمكخه)ولاجفي

السالكين*مدارجفيالقيمابنوعقد)متعلق(،بدل)مقلق(وج،بفي

"اولها:فقالمراتبعشروعذهاالمحبةمراتبفىفصلا3/27-32(

ل!ثتيخ،)العبودية:وانظر"،بالمحبوبالقلبلتعلقعلاقةوسميت)العلاقة"

"علقها؟/9152(ةالصحاج9فيالجوهريوقال6(،صتيميةابنالإسلام

هويها".:ايبقلبهححهاوعلقبالكسر

أالقلق،محزلةعنالقيمابنتكلمفقدقوي،وجهوج،بفيوردولما

عنفيهايتجردصاحبهلدىالوقفيقوةأنهوذكرة،التصوفاهللدى

61(.-395/الالكينمدارج*انظر.ذكرإذابالموتيلتذفتجده،الصبر

.0/12،03العربالساذ،خوف:اي

.دنسخةتختهيهنا
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هذهمنإليهاحبونعيمهاوالجنةالاخرةوالدارو!سولهاللهفيكون

اعلىفيوثربينهما،الجمع[)2(يمكنهلا1انهويعلمأأ"،الشهوات

إيثارعلىيترتبماعلملهيحصلان/وإماادناهحا،علىالمحبوبينأ[]د/

هذهفواتألممنأشذالمهاالتيوالالامالمخاوفمنالشهواتهذه

ماإيحارلهانتجاالعلحانهذانقلبهمنتمكنفإذا!وابقىال!هوات

!!ار:المقلخماصيئ)؟(فا!)3(؟سواهماعلىوتقديمه،إيثارهيخبغي

ليتخلصالحكروهينادنىواحتمال(،ادناهما)علىالمحبوبيناعلى

.اعلاهما!6(منبه

)7"،وغيرهالعاقلبينوتميز،النالسعقولتعرفالاصلوبهذا

عاجلةلذةآثرمنعقل)9(فأين.)8"العقولفيتفاوتهمويظهز

)21

)3(

ألح،

)3(

)6(

)7(

،8(

)9(

.جمنساقط()الشهواتلىإ(اللهإ!كوك

.وج،بع!والحثبت(يمكنالاالأصلفي

ونصها:،لهالتفسيريشبهبماجفيورد"سواه)ماإلىأنه()ويعلم:!ولهعك

،الآخرةلذةوبينالشهوةهذهبينالجحعييكنه،أنهقلبهمنتمكن)فإذا

حذهعنالصبرألممناشدهيالتيالاخرةمنعليهصايتوتبماوعلم

(.إيثارهلهينبغيماإيثارينتجامالعلمامفهذاملحالشهوأت

)خاصة(-وج،مم!في

.جمنساقطةادناهحا()على

31(.0)صوالدواءالداءفيلياناالكلامهذاالقيمابنزأد

(.غبرهعنالعاقل)وتميزجفي

.جمنساقطةالععول(فيتفاوتهم)ويظهر

)من(.ذيادةبفي
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منبهتمتعكطيفاو،احلامكأضغاثهي)2"إنحا-منكدة)1"منغصة

وفرحة،اللذاتاعظممنهيلذةعلى)4(-المنامفي]زائره[)3"

تنقطع؛ولاتفنىولاتزوللائمةد"،)المسراتأعظممنهيومسرة

حصلتوإنما،بالالامخشيتالتيالمضمحلةالفانيةاللذةبهذهفباعها

والمها،لذتها)6(بينالعاقلقايسفلو[لالام؟وعاقبتها،بالالام

طبها!فييسعىكيف،وعقلهنفسهمنلاستحيا؛ومنفعتهاومضرتها

،راتعينلاما"علىإيثارهاع!فضلأبها!اشخغالهفيزمانهيضيعو

.")7()8(بشراقلبعلىخطرولا،سمعتاذنولا

ثحنها]وجعل[)9"،انفسهمالمومنينمن-سبحانه-اشترىوقد

منوخيوتهوخللهرسعولهيدعلىالعقدأ"هذاأ1واجرى،جنف بم).1،

)1(

2(لي

)3(

الح(

)5(

)6(

ك!7لو

ل!8(

،9(

،11(

)11(

>منغصة(.بدل)ممقضية(جفي

.جمنساقطةهي(إنياأمنكدة

(.)ذارهوب،الأصلفي

.جمنساقطةالحنام،فيزا!همنبهتمغكطيف)أو

.جمنساقطة(الحسراتأعظممنحيومسره)وفىحه

الذاتها(.بفي

،البخاري!حيح:الجخةو!ففيعليهالمتفقالقدسيالحديثمنأقخحاس

324(.لحح،)؟/301الجخةوصففيجاءما81(باب،الخلقبدءكخاب

2(.ح)4/2174،،الجنةكتابمسلمأ،وصحيح

.جمنساقطبشر()قلبإلى(تنقطعولاتمخى،لي

.وج،بمنوأثبتت،الأصلمنساقطة

بأتوأفوالمأنفسهماتمؤمنجت!تأشزىلله!إلأ>:تعالىقولهإلىإشاره

.[111ةالمحربة]سررةلآيةا<اللهسسبيللىيمئلوتلجنهلهوا

.ج!نساقطة،اأحط
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الىبالنظروالتمتع،مشتريهاوالارضالسمواتربفسلعة.)1(خلقه

يدهعلىجرىومنثمنها،دارهفيمنهكلامهوسماعالكريموجهه

بثمنويبيعهاويهملهايضيعهاانبالعاقليليقكيف)2"،رسولهالعقد

؟)3(الغبنأعظممقإ،هذوهل!فانيةمضمحلةزائلةدارفي،بخس

موازينثقلتإذاالتغابن!،يوم()الفاحشأ؟(الغبنهذالهيظهروانحا

المبطلين.موازينوخفتالممقين

]ه/ب[

فصلا

وطيب،والسرور)6"/والفرح،التامةفاللذةالحقدمةهذهعرفتإذا

والسودتى،بهنس،4ووتوحيده،اللهمعرفةفيهوإنما،والنعيم،العيش

قلبهمنعيشالعيشانكدفإن.عليهوالهغالقلبواجتحاع،لمائهإلى

مالقلعه.ول)7(رو.روروص!رو!. يحشعرمستمسر.لمحليس،ممز!لموهحه،مست!

)1(

)2(

)3(

لد؟(

)5(

!6(

)7(

اللهلرسولقالأنهعإ-اللهرضي-رواحةبنعبداللهعنبسندهالطبريروى

ولاتعبدوهأنلربي"أشترط:قال.شئتماولنفسكلربكاشترط:ع!حطه

أنفسكممنهتمنعونمماتمنعونيانلنفسيواشترطشيئا،بهتشركوا

ربحقالوا:الجنةإ.9:قاللعا؟فصاذا،ذلكفعلنافإداقالوا:".وأموالكم

الآية.ألمؤمين(مفاشزئألله>!أن:فنزلتنستقيلولانقيللا،البيع

172(..لأح1/994،الحالطبريتفسير

أوخليله:قولهجمنوسقط(.رسولهيدعلىالعقدجري)ومنبفي

دسوله،.)العقدإلىوحيرله(

.جمنساقطة(البن)أعظمإلى)ويهحلها(

.بمنساقطة(الغبنهذالهيظهر)وإنما

.جمنساقطة()الفاحش

.جمنساقطةوالسرور(والفرح)الامة

.جمنساقطة(مفرق)وهحه
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عنالقائلأفصحكحا،إليهويصكن)2(إليهيأويحبيبولا)1(عنده

:)س!(بقولهذلك

لهيكنلم)4"ممنلعيش1طعمذا!قوما

ويسكسنطحشناليسهحبيث

والطمأنينةالنكونفيالعينوقرة،النافعةوالحياة،الطيبفالع!ش

ليسكنلمكلهاالمحبوباتفيالقلبتنقلولو(،أالأولالحبيبإلى

إلىيطمئنحتىجمنه]به[)7(لقرولممخها[)16،شيء]إلىيطمئنولم

لهغنىولا،شفيمولاوليدونهمنلهليسالذي،وولثه)8"وربهإلهه

)9(:القائلقالكحا،عينطرفةعنه

الهوىمنشئت.)01(0.حيثفؤادكنقل

الأولللحبيسب)11(إلاالحبما

)1(
)2(
)31
)2(
)5(
)6(

7(لي

)8(

)9(

)01(

)11(

.جمنساقطة(عنده>يستقر

.جمنساقطةبعدهاالحطفوواو(إليه)يأوي

بعوله(.ذلكعنالقائل)افصححبدل)قيل،جفي

لم(.)منبدل)منكم(!فى

.جمنسافط،)الأولإلى(الطيب)فالعيش

.وج،ب!واثبتت،الاصلمنساقطة

.وج،بمنوأثجتتالاصلمنساقطة

.جمنساقطة()وربه

)شعر(.زيادةبفي

)ما(+ذيادةالأصلفي

اللحبيب(.بدلاللخليل(بفي
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الفتىيالفهالا!ضفيمنزلكم
منزلى)2")3"لاولالدأ!حنينه ،1(.

غايةفهذا،وحدهاللههويكونوان،واحدأهمكيكونانفاحرص

الآخرةجنةقبلمعجلةجنةفي)3"الحالهذهوصاحب.(العبد)!سعادة

بالقلبليمر"إنهالواجدينأ7":بعضقالكما)6"،عاجلنعيموشي

.(")8(طيبعيشلفيإنهمهذامثلفيالجنةاهلكانإن:اقولأوقات

اخر:وقال.طوبأ")9(فيهايرقصأوقاتبالقلبليحر"إنه:آخروقال

قيل.فيهاماأ"0.010اطيبذاقواومامنهاخرجوا!الدنيااهل"مساكي!

)1(

ك!)2

)3(

الح(

،5(

)6(

ل!7!

)8(

9(لي

11(

)وحخيخه(.موضعبفيبياض

تحامابيديوانشوحفيانظرها،أبياتأ!بعةضمنتحاملأبياليتان

592،.)2/التبريزفياطخطيب

!جمنساقطالبيتيننهايةإلىعنه،لهكنى)ولا

العبد،.)سعادةبدل)السعادة(جفيئ

(.الحالهذهأوصاحببلل(ح)وصاحبهوفي،()الحالةبفي

.بمنساقطةو)نعيم(،منجساتمطة،عاجلنعيموفيالاخرةجنة)قبل

11)بعضهم(0جفي

"وقال:قالالسالكينمدارجوفي،(16أصهالمحبينروضةفيالمؤلفذكره

ألو:لهيقالسيطرمـوعابدإلىالقولهذاونسب(،حم!54)1/العار!ن"بعض

التاليه.الحاشيةوأنظر،238()4/الصفوةصفة،الحفهـبيلملجحال!

بنعبدالرحمنسليمانأبيإلىونسبه،واحذاقولاقبلهوالذيهوكشجرابنذكره

سةحوادث،الحعرفةدارطبعة،والخهايةالداية.الدارانيعطيةب!احمد

)01/896(.هـ(،)502

)عي!ش(.ريادةالاصلشي،
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،)2"بقربهوالأنس،ومحبته،اللهمعرفة:قالفيها؟)1"ماأطيبوما:له

.")3"لقائهإلىوالشوق

قالولهذاهذا،إلاالجنةاهل)!(نعيميشبهنعيمالدنيافيوليس

عينيقر؟وجعلت.!الطيب،النساء:دنياكممنإلي"حبب:حك!ح!هالنبي

"النساء:/شيئانالدنيامنإليهحببانهفاخبرالمعملاة")!(،كى

.(")7"الصلاةفيعينيقركل"وجعلتقال-:نم")6"،والطيب

فيها(.مااطيب)ومابدلهو()وماجفي)1(

.()بقربهبدل()بهجفي(2)

وفي(،العارفين)بعض!عن)ص!16(الححبينروضةفيالحؤلفناتله)3(

واب!نعيمابوو!واه)1/2!4،(،المحبين)بعضعن،السالكينمدارج

إلىوالشوق،بقربهوالأنس،)ومحبته:قولهدون،المباركأبنعنالجوزي

124(./الحالصفوةوصفة)8/167(،الأولياءحلية،،لقائه

.وج،بعنساقطةأأهل(،الح

،،1188ح3،581/.13623ح4،102/)المسندأحمد،الامامرواه)5(

.(181يمهوخ

)7/72،الخمساء،حببابالنسط-،عشرةكتابالخسائي،ورواه

لى!!اعلىصحيححديثأ)هذا:وقال،المستدركفىوالحاكم9493(.ح

016(!2/)المستدرك،الذهبيووافعه.[(يخرجاهولم!ملم

تخريجفيالأسفا!فيالأسفاراحملعنالمغخي1،العراقيإصشادهوجود

03(.2/-للغزاليالدينعلومإحياءبحاشية-الاخبادمنالإحياءمافي

3/1438،الصصحابيح!شكاة)لحقيقحسن!،إسخاده9:الألبانىوقال

526(-خأ

.جمنساقطة(والطيب)الخساء)6،

.بمنساقظةأالصلاة(إلى(إليهحببأنه)فأخبر)7،
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]العين[)6"،يهتقزمحبوبكلليسفإنه،المحبةفوقالعينوقوة

وليس،لذاتهيحبالذي،المحبوبات[)3(أباعلى)2(العينتقروإنما

لمحبتهتبعايحبفإنماسواهماوكل،هوإ،إلهلاالذي")!اللهإلاذلك

لأجلهوالحب،ستركمعهالحبفإذ(،معه)يحبولالأجلهفجحب

الله،كحبيحبهمأندادااللهدونم!.)6(..يتخذفالحشوك.توحيد

)8"،اللهفييبغضهمنويبغض!لله)7"،يحبهمنيحبإنماوالموحد

هذهعلىالدينومدار.لله).أ"يتركهماويترك،للهأ9(يفعلهماويفعل

الفعلا"]عليههما[)1ويترتب،والبغضالحب:وهي4الأربعالقواعد

استكحلدتهكلههذايكوذاناستكملفمن.والمنعوالعطاءوالترك

.العبد)12(إيمانبنقمم!عادللهكوذنمنهانقصوما،الإيحاذ

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

.وج،بمنوالضت(،)العيونالأصلفي

.جمنساقطة()العين

.وج،بمنوالمحبت)على(!ماالأصلفيئ

لله(.أإلاوج،بشي

03(.)صتيميةابنالاسلاملشيخ4العبوديةانطر

)مو(.:وهما،معنىلهحاليسحرفينريادةالأصلفي

".اللهأحبهمنيحبإنحا)والموحدوج،بفى

(.ألثهيبخضهمن)ويبغضجوفي(،اللهابغضهإمن)ويبهغضبفي

(.)مايفعلوج،لبفي

(.يترك)مابفي

.وج،بمنوالمثبب)عليها،،1الأصلفي

العبد(.إيمان)بنقعىبدل(انالإيما)بنق!جفي
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قرةفالصلاة،يحبهمامجردمناعلىالعينبهتقزماانوالمقصود

0)2(0.تقرلامنمناجاةمنفيهالماالدنيا؛هذه)1"فيالححبينعيون

)!(،إليهإلاالنفوس[)3(1تسكنولا،القلوبتطمئنولا،العيون

فيسيماولا،منهوالقرب،لهوالخضوع(]والتذلل[)،بذكرهوالحنعم

فيها)8"،ربهمنالعبديكونمااقرب7(أالحالوتلك،السجودحال)6(

فاعلم،بالعلاة")9(أرحنابلال"يا!ك!:النبيقولهذاومن

أنه!حفهاللهرسولعن-عنهاللهرضي-امامةأبيعنداودأبوروىوقد

استكملفقدلئه،ومنعلله،وأعطىدئه،وابغضلله،أحب"من:قال

زيادةعلىالدليلباب،السنةكئاب5/06،داودأبي)سخنالإيحانإ؟

الاحاديث)سلسلة،الالبانيوصححه468،،أح4ونقصانهالإييان

بنسهلعن،وحشهالترمذيورواهح."3(،-1/657،658الصحيحه

وتأخير،بتقديممرفوعا،-عنهادلهرضى-أبيهعنالجهخيانسبنمعاذ

؟/378،الترمذي)سنن"،إيمانهاستكملدفقد:وعندهإ،دته"وأنكحبزيادة

2521(.ح"6،باب،والورعوالرقائقالقيامةصفةكتاب

.جمنساقطة)هذه()1،

)به(.زيادةالأصلفي)؟(

ساقطة(النفوستسكن)ولاوجملة،بمنوالمثبت)الخفس(؟الأصلفي)3(

.ج!ن

(0)إليهبدل")بهجفى(لحا

والحذلل(بذكره>والنتموجسطة،بمنوالمثبت)والتلذذ،،الاصلفي)5(

.جمنساقطة

.جمنساقطة)حال()6(

.جمنساقطة(الحال)وتلك)7(

)فيه(.جفي)"(

.(بالصلاةارحخاأرخا،بلال)ياجوفي،(الصلاةفيأرحنا،بلال)يابفي()9
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فأين.فيهاعينهقرةانأخبركما)2(الصلاةفي!!احتهانأأ(بذلك

!الصلاةمنونستريح!ي:القائلقولمنهذا

،")المعرض)4(والغافل)3"،الصلاةفيعينهوقرةراحتهفالححب

فيهافاماإذا،)7"عليهشاقة)6(كبيرةالصلاةبل،ذلكمننصيبلهليس

ا!لها[)9"]إليهالصلاةواحبمنها)8"،يتخلصحتىالجمرعلىكأنه

إذاوالعبد،1(نجها)0راحةلقلبهولا،فيهاعينقرةلهليسفإنه،واسوعها

والمتكلف،مفارقته/عليهعافاشقأ"به)1قلبهواستراحبشيءعينهقرت[ب]6/

)1(

)2(

)3(

)؟(

)5(

)6(

)7(

،8(

)9(

)01(

)11(

.22578،ح،6105/)المسند،أحمدرواهوالحديث

العتمة،صلاةفىباب،الادلبكتاب،طريقينمنداودأبوورواه

عن)المغنى،العرافيإسنادهوصححوح!894(،8694،ح)!/262،

المصابيحمشكاة)تحميق،والألباني1/165(،الأسفارححل

1253(.1/393،ح

(.بذلك)فأعلمبدل)فأخبر(جفي

+ب!سالحطة(الصلاةفيع!س!راحتهأذبذلك)فأعلم

.م!جساقطة(الصلاةفيعيخهوقىةراحته)فالمحب

.)فال!فافل(خحيخما

.جمنساقطة()الصعرض

)كثيرة(.ل!في

".عليهشاقةكبيرة9بدل(شاقةكجيرة)عليهح!ي

-جمنساقطةمضها(يخخلصححىالجمرعلىكأنهفيهاقامأإذا

.وح،بمنوأثبتت،الأصل!نساقطة

)فيها(.بفي

قىتإذا)والعبدبدلبه(واستراحبشيءعينهقرتمنكلفإذ)وإلابفي

به(.قلحهوا!شراحبشيءعينه
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عليهمااشقالدنيابححبةالمبتلىالاخرةوالداراللهمنالقلبالفارغ

)2()3(!لهاشتخاوعدموصحتهتفرغهمع،طولهاليهإما5واكر،(1)لصلاةا

بهاويستريحالعينبهاتقرالتيالصلاةان:يعلماذينبغيومما

مشاهد:ستةتجمعالتيهي(الحالقلب

لإخلاصا:لأ!لا،هلمث!)ا

الله،فيالعبدرغبةإليهاوالداعيعليها)6(الحامليكونانوهو

)7(
وامتثال،إليهوالتودد،منهوالقرب،مرضاتهوطلب،لهومحبته

الدنياحظوظمنحظأعليهالهأ9(الباعثيكونلالحيث،مره -،8(.

عذابه،منوخوفاله،محبة،الأعلىربهوجهابتغاءبهـاياتيبل،البتة

."أ0)وثوابهلمغفولهورجاء

،1(

)2(

طما)3

الح،

)5(

)61

)7(

)8(

)9(

)01(

.جم!ساقط)الصلاة(إلىله(ليس)فإنه

340(.ص،الهجرتين)طريقفي،الحخقدمالكلامهذالحوالقيمابنذكو

.جمنسافطة(اشتغاله)وعدم

.جمنساقطة(القلببها)ويسخريح

.جمنساقطة

(.)الجاعبفي

رنجةإليهاوالداعىعليها)الحاملبدللله(العبدمحبةعليها)الباع!جفي

له(.ومحجتهالدهفيالعبد

.جمنساقطة،أمرهوامخثالإليهوالتوددمنه)والقمرب

.جمنساقطةاله(

-جمنساقط)وثوابه(إلىبها(يآتي)بل
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والنصحالصدقمشهد؟2":الثافي"المشهد)1

علىفيها)3(إقبالهفيجهدهويستفرغفيها،للهقلبهيفرغانوهو

ظاهرأواكطهاالوجوهاحسنعلىوإيقاعها"عليها)!قلبهوجمع،الده

الحشاهدةالافعالفظاهرها(،وياطن)ظاهرلهاالصلاةفإن4وباطنا

لله،القلبوتفريغوالمراقبةالخمضوعوباطنهاالحسموعة)6"ا،لأقوالو

)7"،غيرهإلىعنهقلبهيلتفتلابحيثفيها،اللهعلىبكليتهوالإقبال

الروحمنخلتفاذا،البدنبمنزلةوالأفعال،لهاالروحبحنزلةفهذا)8"

ذلكأبمثلىسيدهيواجهاذالعبديستمحيافلا،فيهروحلاكبدنكانت

ا:وتقول،ضماحبهاوجهبهاوئضربالخلقالئوبئلفكمائلفولالذا

ضيعتني.كمااللهضيعك

!نورولهاتصعدوباطنهاظاهرهاكملأ"]التي[)10)9"والصلاة

)2(

،3(

)6(

الأ(

)8(

)9(

)؟1(

.جمنساقطة

جا.منساقطة)مشهد(

في!ا(.إقباله)فيبدل(إقبالهفي)في!اباوفي،جمنساقطةأفيها(

+جمنساقطةعلمها(قلبه)وجمع

.بمنساقطة(ظاهراوباطنلهاالصلاة)فإذ

(.عةالحسصووالأقوالالمشاهدة)الأفعالبدل(والافعال)ألاقوالجفي

.جمنساقط)اغيره(إلى(القلب!وتفرفي

.)ف!ذا،بدل)وهو،جفي

.جصنساقظة(!ال!لاة

.وج،بصنوالحثبتأالذي،،الأصلفى



]فيرضاها[)2"اللهعلىتعرضحتىالشمسكنور)1"وبرهان

)3(
.(حفظتني)!كمااللهحفظك:وتقول،-و

،فصلأ

)2(

)3(

،4(

)6(

)7(

والاقتداء)7"لمتابعة1مشهد:[)6(]الثالثالمشهد

!سمبالنبي/صلاتهفيالاقتداءعلىالحرصىكليحرصانوهو

.جمنساقطة)وبرهان(

.وج،بمناوالمخبتبها(،)فيرضىالأصلفي

.جمنساقطةأويقجلها،

الطبراني"رواه:وقالمرفوعا،-عخهاللهرضي-أنسعنالهيئمىذكرهحديثمرر

الزوأئلمجحعلما.ضعفهعلىأجمعواوقدكثير،بنعبادوفحه،الأوسطفي

عه-اللهلى-ضي-الصامتبنعبادةعنأيضاالهيححيوذكره.،1677ح،93)2/

بنالأحوص:وفيه،بنحوهوالبزار،الكبيرفيالطبرانى"رواهةوقال،!رفوعا

،.موثقونرجالهوبقية،جماعةوضعفه،والعجليالمدينيابنوثفه،حكيم

عنه-ادلهرضي-عبادةحديثونص،2،لأ34ج،503-53؟)2/الزوائدمحيم

فأ3،الصلاةإلىقامثمالوضوء،فأحسنالعبدتوضا"إذا!مو:أدتهرسولقالما

إلىبهاأصعدثم،حفظتنيكحااللهحفظك:قالت،فيهاوالقراءةوسجودهاركوعها

،الوصوءالعبديحسنلموإذا،السماءابوابلهاوفتحت،ونورضوءولهاالسماء

بهاأصعدثم،ضيعتنيكحااللهضيعك:قالت،والقراءهوالسجودالركوعيتغولم

الخلق،الثوبيلفكماتلصثم،السماءابوابوكئق!،ظلمهوعليهاالسياءإلى

.صاحبها"وجطبهايضربا

.جمنساقظة

خطأ.وهو>الثاني(الأصلفي

.جمنساقطة)والاقتداء()مشهد(،)المشهد(،
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،الصلاةفيالناساحدثعماويعرض؛)2(يصلي(1[)]كانكصاويصلي

شىءاللهرسولعنينقللمالتيوالأوضاعوالنقصاذ،الزيادةمن

المرخصينأقوال(عخد)يقفولا؛(اصحابهالحمناحدعنو،منها)3(

فينازعهمقدكيرهم!6"ويكودط،وجوبهيعتقدوذماأقلمعيقفونالذلن

)8(النبويةوالسشةالثابتةالاحاديثولعل،اسقطوهماوأوجب)7"ذلك

لمذهبمقلدون)نح!:ويقولون)9"،ذلكإلىيلتفتوذولاجانبهمر

عماتخلفلمنعذ!أيكونولاالنهعنديخلصلاوهذافلاذ()01(.

رسولهبطاعةامرإنما-سبحانه-اللهفإن)11(،عندهالسثةمنعلمه

بهامربصاامواذاغيرهيطاغوإنحا،غيرهباتباعيأمرولموحدروواتباعه

قولهمنفماخوذ[!12"1!يالهالرسولاسوممطاحدوكل،الرسول

.)13!ومتروك

)1(

)2(

)3(

الح(

)د(

،6(

،7(

،8(

)9(

)01(

،11(

،13(

)13(

.بمنواثجتت،الأصلمنساقطة

.جمنساقط،يصليكانكما)ويصلي

)منهاشيءإ.بثي

!.متأأصحابه،ساقطة)والأوصاع(إلى

!-عند(.بدل)مع(درج،بشي

.جمنساقطة)يكوذ(

.جمنساقطةو(ذلكفي)نازعهم

.جمنساقطةالنجوية()والسخة

.جمنسادطةذلك(إلىنيلتفض)و،

(.فلانالحذهببدلالفلاذ(جفي

.جمنسا!طة()عندهإلىعذراميكوذ)شلا

.بم!واليثبت،)فامر(الأصلفي

.جمنساقط()ومتروكإد(باتباعياحمو)ولي!
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نحكمحتىنؤمنلااناالكريحةبنفسه-سبحانه-اللهأقسموقد

ينفعنافلاتسحليمأ)1".ونسلملحكمهوننقادبيننا،شجرفيماالرسول

منايقبلولا)3(،اللهعذابمنلينجيناولا،لهوالانقيادغيرهلحكيم

أجتتوماذا>:القيامةيوم-سبحانه-نداءهسععناإذاالجوابهذا)3(

ذلك،عنيسألناالألابدفإنه65[،ت]القصص(*صآتصرس!ين

ألخهضأذسلألذجمتفلنشلن>:تعالىقاللحبالجوابويطالبنا

"اوحي:غ!هالنبيوقال،6[:]الأعراف*إ،/<أتمرسلينولنسف

يعني،"()2(تسالونوعنيتفتنونبيافكمإليئ

)1(

؟!مالي

)3(

)4(

عدوالائمبينهضفيماشحريحتهحوكحىيؤمنولتلاورئبفلا>.تعالىقال

.[56ة]النساء(6!4التمتليما!يستموأقفحتتضضاحرجاألق!همق

(.الله)عذابإلى(كيره)تحكيمبدللشيره()الانقبادج!ي

.)هذا(بدل)ها(جفي

مرفوعأ،طوياذحديثأ-عتهااللهرضي-عائشةعنبسخدهاحمدالإمامروى

،102لا/)المسند،الحديث(1تسألونوعنيتف!هنونفبيالقبرفتنة"فأماوشبه

والترهببأالركيب،1اصحيحبإسناداحمد"رواه:الحنذريقال24566(،ح

وريادتهالصغيرالجامع)صح!حالألبانيوحسنه364-!36(،لم3

1361(..ـ92،ح-2ثم1/9

"ما.قالثمع!وأثخى!ك!-عهالنبياللهفححد...:بسخدهمعخاهالمخاريوروف

أنكمإليفأوحىوالنا!،الحنةحتى،مقاميفيرأيةإلاأريتهاكنلمشيءمن

الصسيحفتنةمناسماء-قالتذلكيادريلا،قريباأو-مثلقبو!كمفيتفحخودأ

بأيهماأدريلا،الموقنأو-المؤمنفأما؟الرجلبهذاعلمكما:بقال،الدجال

فأججنا،والهدىبالبجناتجاءنا،اللهرسولهو،محمدهو؟فيقول-أسحاءأحمتقا

وأما.بهموقناكنتإنعلمناقد،صالحانم:فجقالثلاثأ.!حمدهوواتبعنا،

سمعت-،أدريلا:فيقول-اسياءقالتذلكأيادريلا،بالموظاو-اسحخافقا
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]7/ب[

لقولوتركها!يالهاللهرسولسنةاليهانتهتفمن،القبرفي)1(المسألة

)2".ويعلمالقيامةيومفسيردالناسمنأحد

[)3(]فصر

الإحسا!مشد:الرابعالمشهد

)4،.ء
المشهدوهذا.يراهكانهاللهيعبداذوهو،المراقبةمشهدوهو

الله-يرىكأنهحتى4وصفاتهوأسمائهبالدهالإيماذكمالمنينشأإنما

ونهيه،بأمرهيتكلم،عرشهعلى(مستويا!،/سمواتهفوق-سبحانه

اعمالاوتعرض!،إليهويصعدعندهمنالاموفينزل،الخليقةامرويدبر

ويشها،بقلبهكلهذلكفيشهذ.عليهالموافاةعندوارواحهمالعباد

عزيزا،بصيرا،سميعا،حيا،قيوما،ويش!د)6(،وصفاتهاسماءه

]ويفعل،ويغضسب[)7"ويرضى4]ويبغضيحب،ناهيا،امرأ،حكيما

)1(

)2(

)3(

ألح(

)5(

)6(

)7(

اجابمن)25(باب،العلمكتاب،البخاريصحيح."فقلتهشيئايقولونالناش

.86(ح،1/34)،والرأساليدبإشارةالفتيا

.ج!نساقطة()المسألة

عز-ربهيسألهعندماوذلككبجو،خطأعلىالدنيافىكاذأنهيعلم!اي

الناسمنأحداإجابتهوليس،ع!غالرسولإجابتهعن،القيامةيوم-وجل

السنة.خالف

.بمنثبتتو،وجالاصلمنساقطة

.جمنساقطةمشهد()هو)مشهد(،)المشهد(،

)مستو،.وج،بفي

.جمنلمسا!طويشهد()وصفاتهإلىالأمر()فيخزل

.بمنواثبص،الأصلمنساقطالمعكوفينبينما



منشيءعليهيخفىلا[)1"،عرشهفوقوهويريدماويحكم،يشاءما

وماالأعينخائنةيعلمبل)2"،بواطنهمولاأقوالهمولاالعباداعحال

الصدور.تخفي

يوجبفإنهكلها،القلوباعمالاصلالاحسانومشهد

والانابه،،والمحبة،والخشية،والتعطيم،والإجلال،]الحياء[)3(

الوساوس()ويقطع؛"له!لحوالذل-،سبحاثه-ددهوالخضوع،والتوكل

الله.على)7(والهمالقلبويجمع،الخفس)6"وحديث

الإحساذ،مقاممنحظهقدرعلىاللهمنالقربمنالعبدفحط

كماالفضلمنالرجلينصلاةبينيكوذحتى،الصلاةتتفاوتوبحسبه

واحد.وسجودهماوركوعهماوقيامهما،لأرض1والسماءبن

.بمنوأثبت،الأصلمنساقطالحعكوفينبينما)1(

.جمنساقط)بل(إلىناهيا()امرا)2،

.وج،بمنبعدهاالعطفواومعوائبت،الاصلمنساقطة)3،

.جم!ساقطةله()والذل)3(

)و!طع(.بفي)5(

خطأ0وهو)القلب(زيادةألاصلفي)6(

.جمنساقطة)والهم(الا(
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!1(فصل

[)3(لمنه1مشهد]:مسالخا(2ألمشهدا

هذافيا!امه"أكونه-،سبحانه-للهالحنةانيشهدان(]وهو[)!

الله-فلولا!خدمتهفيوبدنهقلبهلقيامووفقه]له[)6(1واهلهالصقام

بي!)8"يحدونالصحابةكانكما،ذلكمنشيءيكنأ7"لم-سبحانه

فيقولوذتع!ح!النبييدي

صلينا)9(ولاتصدقناولااهتدينامادله1لولاوالله

)21

)3(

)؟(

ح!)6

،7(

طما)8

9(لد

.منجساقطة

.جمنساقطة

.وج،بصنوأثبت،الأصلمنساقطالمعكوالنبينما

.وج،بم!وأثبضت،الأصلمنسعاقطة

.(نه)كوبدل()حيث!شي

.جمنساقطه(لهوأ!له)المقام:وجملة،بمنوأثبتت،الأصلامنسادطة

كان(.)ما!فيئ

14/"16(.العربالسان.لهالماوالغناءالإبلسوق"الحدو:

ينزلالسيرفيالإبلتنشيطأرادواإذاعادلهمكانت"وهذهةحجرابنقال

532،.لأ/الباري)فتح".الحالتلكفيويحدوفيسوقهابعضهم

"وأحة-بنعيدادفه:قائلهأنتنهيدأو،هحا:روايتانإجخارياعندوردت

)صحيح-،عمهاللهرضي-الأكوعبنعامر:أنهوالأخرى-،عخهاللهرضي

لح،601ح5/57،،الخندقغزوة03-بالب،المغازيكتا!(،البخاري

)صحيحلعا!ر،مسلمو!واه6941(.ح5/86،خيبرغزوة93-وباب

3/صم!1427،وغيرها،قردذيكزوة-لح5بابالجهاد،كتاب،مسلم

وعامر=هويكوذان"فيحتمل:حجرابنقال132(.،ح1423ص،123ح
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!ط
أدتهبلإسنصكوعكتمنوألاثلأذأسلموعقكيمنون>:-لىتعا-للهاقال

فالله-،[17:]الحجرات(صحدقينكنت!إنللآيمنهدلبه!أنعل!ك!يصن

قالكمامصليا،والمصليمسلما،المسلمجعلالذيهو-سبحانه

الجقرة:أ(لكفسلصهأمهذريتناومنلكم!لمئنوأتجعقنالضشا>:حث!شوالخليل

-[04:إبراهيم1<ذريتىومنألصحلوِمقيصاجعلنى!ب>:لوظ،[أ؟ثم

منهذاوكانبطاعه)1".قائمأعجدهجعلأذفيوحدهللهفالمنة

)2".عليهنعمهاثظم

:وقال53[،:]النحل<دلهفمنلغمؤمنب!كموما>:تعالىوقال

والفسوقآلكفرإلتم،وقلولبهؤ!ود!بن!اقييمنإلتكمحببأددهولبهنفاله

.![:]الحجراتإ*!-!(لزشاهـتصماولئكهـالعضيان

كانوكلماللعبدالح(وانفعهاالمشاهداعظممنالمشهد)3"وهذا

اتم-المشهدهذامنحظهكانتوجيدااعظمالعبد

ورؤيته4بالعملالعجبوبينالقلببينيحولأنهالفوائدمنوفيه

)1(

)2(

)3(

الح(

واالآخر،ععدليسممامنهمالكلوقعمابدليل،منهتوارداماعلىتواردا

والذي531(،لم)7فالجا!ي".رواحةاب!إليهسبقهماببعضعامرألمخعاذ

عف.اللهرضيرواحةابننصالقيمابنأوهـده

طاعه(.أفيبفي

.جمنساقط)عليه(إلىجورل(أنأقي

.جمنساقطةالحشهد(1

.جمنساقطةاللعبد،
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االهادي،لهالموفق،بهالماذهو-سبحانه-اللهأنشهد!أ(إذافإنه

وانابه،والاعجاب[)3(،رؤيته]عنذلكشهود)2(شخله،إليه

1)؟(/
ومنبه،يعجبفلا؟قلبهمنفيرفع(،)الناسعلىبهيصول

.المرفوعالعملشأنوهذا،بهيتكثرولاابهيحنفلا؛لسانه

يشهدافلا،ومستحقهوليه]إلى[)7(الححد)6"يضيفانهفوائدهومن

منه،كلهاالنعمةيشهدكحاللهأ9(،كلهيشهده[)ول"1بلححدالخفسه

فلاالتوحيدتماممنوهذا[)01"،]يديهفيكلهوالخير،لهكلهوالفضل

ر-111(-
علمهفإذا5،وشهؤدذلكبعلمإ،التوحيدمقامفي!دمهيستمر

المحبةمنلهاثمرمشهدألقلبهصاروإذامشهدأ،لهصارفيهورسخ

بينهنسبةمالاأ16(وطاعتهبذكرهوالتنعملقائهإلىوالشوقباللهوالا!نس

)1!

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)"(

)9!

)11(

)12(

الاصل.فيمكر!ة)شهد،

.!ج،بمنساقطة)شهود(

.بمنوالمثبت(،رؤية)علىالاصلفي

العاص!يضربالذي:الرجالمن"والصؤول،ويستطيليسطوأي:يصول

الححيط،القاموسوانظر)11/387(،العربلسانعل!م"،ويتطاول

1323(.)ص

.جمنساقط)الناس(الىإذا(فإنه)ورؤيته

)كله(.زيادةوج،بفي

!وج،بمنوالمثبت)على،،الأصلفي

)يشهد(01الأصلفي

.وج،بمنساقطةلله(كلهيشهدهبلحمدالنفسهيشهدافلا)ومستحقه

.وج،بمنوالمثبت)يده(،الأصلفي

)تسقر(01جفي

.جمنساقطة()وطاعته
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لبته.الدنيانعحماعلىوبين

وطريقمصدودا،هذاعنقلبهكانإذاحياتهفيخيرللمر-وما

يأ!لواذرهم>:تعالىقالكماهوبللحمسدودا!1(عنهإليهالوصول

.3[:]الحجر(3*آيعلمونفسوفلأملويله!و!متعوا

[،2(]فصال

التقصيرمشهد:السادسالمشهدأ3(

وبذلالاجتهاد()غايةبالامرالقيامفياجتهدلوالعبدواذ)2"

ينبغيوالذي،اعظمعليه-سبحانه-الله!حق،مقصرفهو)6"وسعه

بكثير،ذلكفوق)8(والخدمةوالعبوديةالطاعةمنبهيقابلانلهأ7"

بها.يليقماالعبوديةمنيقتضي-سبحانه-وجلالهعطمتهوان

]8/![خدمتهمفي/يعاملونهم)!(وعبيدهمالملوكخدمكانوإذا

.جمنساقطةمسدودامعنهإليهالوصول)وطريق()1

.بمنواثت،وجالاصلمنساقطة)آ(

.جمنساقطه>3(

(0الانجفي)4(

.()كايةبدل،)كلجفي(5)

.جمىسافطة(وسعه)ولذل)6(

.جمنساقطةاله،)7(

.جمنساقطة(والخدمةوالعبوديةالطاعة)من)8(

.جمنساقطة)وعبيدهم()9(
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والحياء)2"،والتوقير،،والاحترام،والشعطملهم)1(،ل3بالإجا

وجوارحهمقلوبهميفركونبسحيمشا،والنصح)3(،والخشية،والحهابة

ئعامل)6(اناولى()والارضالسمواتو!بالملوكفمالك،لهم)؟"

ذلك.باضعاف[)7"]بل،بذلك

ولا،حقهعبوديتهفيربه[)8(]يوفلمانهنفسهمنالعبدشهدوإذا

الاستغفارغيرذلك)01(معيسعهولمتقصيوه)9(،علم،حقهمنقىيبا

أ"،حقه)1منلهينبخيبماالقياموعدموتفريطهتقصيرهمنوالاعخذار

يطلباانإلىمنهاحوجأ"فيها)2عنهويعموالعبوديةلهيغفوأذإلىوانه

مستحقةلكانتينيغيكما!قهاوقاهالوأ"وهو)!،اباثوعليها)13(منه

)1

؟(

مم!3

لم(

)3

)6

)7

)8

)9

،01

،11

)12

)13

)14

لهم،.)بالإجلالبدل)بالإخلاص(جفي

.جمنساقطةوالحياء(والتودير)فألاخرأم

.جمنسا!صها()والخ!شية

.جمنساقطةلهم"وجوارحهمقلوبهميفركون)بحيب

.جمنساقطةوالأرض(السموات)ور!

.جمنساقطةيعامهل،)أت

.وج،بمنوأثبتت،الأصلم!قطةط

.بمنوالمتبت)يعرف(،الاصلشي

ذلك(.العبدعلم)فإذا:كالاليجفيوردو(تقصميره)علمإلىشهد(إذا)و

.جمنساقطةذلك()!ح

،جمنساشطةحقه(منلهيشبهغيبماالقيهاملدوعدم

.ج!نساقطةفيها(عنه)ويعفو

علجها(.!خهيطلبأنإلىمخه)أحوجبدلعليها(يطلبمنح!ج)جفي

.ج!نساقطة)هو(
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عليهمسححقلسيدهوخدمتهالعبدعحلفإن،العبوديةبمقتضىعليه

عملهعلىالا"جرةمنهطلب]فلو[)1(،ومملوكهعبدهكونهبحكم

ولاعبدههو)؟(ولي!س)3(هذاواخرق)2"،احمقالناسلعدهوخدمته

)7"الحقيقةعلىومحلوكه،عبداللهوهو)6(،الحقيقةعلىمحلوكه)!(

.وجه)8،كلمن

]اثابهفإذا)9(،عبدهكونهبحكمعليهمستحىوخدمتهفعمله

العبديستحقهلاإليهوإحسان)11"ومنةفضلمجردذلككانأ"[)عليه

)12(.عليه

منكمأحديدخل"لن!:النجيقولمعنى]يفهم[)13(ههناومن

أ،

،2

)3

؟(

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)12

)13

.بمنوالحثبت)فإذا(،الأصلفي

منيطلبلوالعبدأفإنةكالتاليجفيورد)وأخرق(إلىالعبد(عمل)فاذ

احمق(.الاسعدهالأجرةسيده

أهذا(.زيادةالأصكفي

.جمنساقطة)هو(

.جمنساقطة(مملوكه)ولا

أوهو(.بدلهو()بلجني

.حمنساقطةالحمجقة(على)ومحلوكه

(.سبحانه)لله؟زيادةوب،الأصلىفي

.جمنساقطة(عبدهكونهبحكمعليهمتسحقوخدمته)فعحله

حمليها(.)أثابهجوفي،بمنوالمثبت(،إليهأانابالأصلفي

.جمنساقطة()ومنة

.جمنساقطة(عليهالعبديستحقهلا)إ(حيه

.وج،بمنوأثبخت،الاصلم!ساقطة
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]9/ا[

نأإلاأنا"ولا:قال؟اللهرسوليانتولا:قالوا."بعمله]الجنة[)ا"

!فصل")3".منهبرحمةأللهيتغمدنى

القيامةيومللعبد"يخرج-:عنهاللهرضي-مالكبنانسوقال

النعم)3"وديوان،سيئاتهفيهوديوان،حسناتهفيهديوان:دواوينئلائة

حقكخذي:لنعحه-تعالى-)4(الربفيقول.بهاعليهاللهانعمالتي

وعزتك:تقولثم،حسناتهفتستنفداصغرهافيقوم.عبديحسناتمن

عليه،نعمهوهبهعبدهيرحماناللهارادفإذا.بعدحقياسخوفيتما

/عنثابحت[)6(]وهذا".حسناته"له)وضاعف،سيئاتهلهوغفر

)7(ء
وحقوقهبربهمالصحابةعلمكمالعلىشيءأدلطوهو.نس

)1(

)2(

)3(

،5(

)6(

)7(

.بفىومثجخة،ا،صلمنساقطه

باب،الرقاقكتاب،البخاريصحجع،المؤلفذكرهلمامقاربةلألفاظ،عليهمتفق

وصحيح6463(،ح-233،)7/232العملعلىوالحداومةالقصد)18(

بعمله،الجنةأحديدخللن)17(باب،المنافقينصفاتكتاب،مسلم

لأ-"لأ(.1)4/9216،ح

)فيه(.ذيادةجفي

.(دلها)جفي

.جمنساقطةاله(

.وج،بمنوالمثتثابه(،)وهلالاصلفي

البزارورواه.أجدهاولم-كهادلهرضي-أنسعلىموقوفةالمؤلفرواية

البزار،زوائدعنالاستار)كشف!ت،النبيإلىمرفوعأأنسعنبنحوه

)01/8؟6(:الزوائدمجمعفيالهيثميوقال!3(،لحلحح،016؟/للهيثمي

بنداودأيضا"وفيه+المجمعمحققوقال"،ضعيفوهوالمريصالح"فيه

1/647(.10!الحدبثبوضعمحهمالمحبر،
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هذافيفإن،ودينه]وسنته[)1"بنبيهمالأمةأعلمنهمكحا،عليهم

باللهالعارفونالبصائراولوإلايدركهما،والمعرفةالعلممن"الأثر)

الحديثفي!ي!النبيقوليفهمهنا)4(ومن.)3(وحقهوصفاتهواسحائه

بنريدحديثمناححد)7()8(،والامامابوداود)6"لحرواه()الذي

أرضهواهلسحواتهأهلعذبلوالله"إنوغيرهماأ9":وحذيفةثابت

منلهمخيرأرحعتهلكانترحمهم!لو،ل!مظالمكيروهولعذبهم

."أعمالهم

)1(

)2(

)3(

)؟(

)5(

)6(

)7(

،8(

)9(

.وج،بمنوالحثبت)وشفعته(،الاصلفي

)الأثر(.بدل)الأ!ر،وج،بفي

.حمنساقطة(وحقهوصفاتهوأسمائهبالله)العارفون

)ههخا(.لبفي

(.الذيالحديث)فيبدل)فيما(جفي

بنابيعن996؟(ح75،)!/القد!،فيباب،السثةكخابداود،ابيشن

زيدوعنموقوفا،جحيعهم،اليمانبنوحذيفةمسعود،بنوعبدالله،كعب

مرفوعا.ثابتابن

احمدالإمامورواهداود،أبيروايةمئل97021(ح!6/233،المسند،

10211(.ح)6/237،مردوعاثابتب!زيدعناخربسند

77(.ح03،ت92)1/،القدرفىباب،المقدمة،ماجهابنورواه

.001.عذباللهاذلو9جميعاتعندهمالحديثوأول

905(،صالطحاويةلأحاديثتخريجه)انظر،الألبانىصححهوالحديث

)التخريج(:حبانابن)صحيحقوي!؟"إسناده:الارنؤوطشعيبوقال

1(.رقمحاممئية3/605

احهد(،)والامامبدل()وغيرهجفى

وكيرهما".وحذيفة9بدل()وكيرهجفي
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:اموراربعةالشأذهذاوملاذ

ورهبة!،رغبة:يقارنهما،)1(غالبةوقوهب،صحيحةنية

(على)دخلومهحا.الشانهذا[)3"1قواعدهي)3(الأربعةأ2"فهذه

نقصاذمنفهووباطنهوظاهرهوأحوالهإيماثهفيالثقص)6(منالعبد

بعضها.نقصانأوالاربعةهذه

وسلوكه،سيرهوليجعلهاالاشياء،)7(الأربعةهذهاللبيبفليتأمل

إلانتجم!نتجفماوأحواله)8(،وأقوالهوأعمالهعلومهعليهاوييني

منءفقدها.إلاتخلفمنتخلفولا،مخها

الرغبة،وإليه،التكلاذوعليه،الحسخعانأ").والله،[)9(اعلم]والله

علصالتحقيقهاالسنةأهلمنإخوانناوسائريوفقنابأنالمسؤولوهو

)1(

)2(

،3(

)؟(

)6(

)7(

)8(

)9(

)عالية،.بفي

)فهي(.جوفى،بياضومكانها،بم!ساقطة()فهذه

.جمنساقطةهي()الأربعةوجصلة*هي(،بدل)في،بفيئ

.وجبمنوأثبخت،الأصلمنساقطة

على،.دخل)ومهحابللجاء،ما)وككبشي

.(لنقصامنالعبدعلىدخل)ومهمابدلالعبد(علىالنقصدخك)ومتىجفي

.وج،بمنساقطة)الأربعه(

.جمنساقطة،وأحواله)وأقواله

.وج،بمنالحعكوفينبينما

.)وهو(خ!في
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.2()3")الوكيلونعمحسبناوهو،بهذوالماذلكولينهإ،(1وعحلأ[)]

)2(

،3(

.بصنالصكوفينبينما

.جمنساقطة()الوكيلإلى"الركبة)وإليه

له،لهشريكلاوحده-تعالى-اللهبمىالرسالة"تصت:الاصلفيالرسالةخاتمة

الأميالخبيمحمدسحدناعلىاللهوصلى.قديرشيءكلعلىوهوالحمدولهالملك

.أمينآآمببنالدينيوملىإكثيواتسليماوسلموصحبهلهاوعلى

والهمححدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهدئه"والحمد:بفيوخاتمتها

هذهكتبمنالقراغوكان.علمواللهالرسالةتحت،وسلموصحبه

عشرتسعةنهارالمدينهبقلعة،الضحىوقتالأحديوم-الشريفة-الأوراق

ولوالديهلهاللهكفر،مولصىبنعبدالله:الدهإلىالمفخقربقلمالاخرجماد!ن

لا.لمسالمينوا

اللهوصلى،العظيمالعليبالدهإلاقوةولاحول"ولا:جفيوخاتمتها

.ا.هـ.ا"وسلموصحبهوآلهمححدونبيخاسيدناعلى

لإحراجووفة!ويسربهمنماعلىالعالمينربلله-وآخراأولأ-والحمد

وسلم.وصح!هوآلهمحمدنبيناعلىالئهوصلى،الرسالةهذه

55



دكلىلف!اا

الفهرس

القرآنيةالاياتفهرس-1

النبوبةالاحاديثفهرس-2

والأقوالالاثارفهرس-3

الاعلامفهرس-4

الرسالةفيالواردةالكتب-5

الشعريةالابياتفهرس-6

ومراجعهماو[لدراسةاتحقيقمصادر-7

المحتوياتفهرس-8

الصفحة

58

06

61

62

63

64

65

71





الكويمةالاياتفهرس

لايةا

[!-6]]د!اتحة/6!<"صأ!تقيصال!رطناقدآ>

[21"/البقرة]<ذ!تتاومنلكمشلصينوأخعقالصئخا>

[أ!لا/]الحفرة(لمحغربوألمشرقأقبلؤجوهكغئولواأنلبزأليس!!

[52"/]البفرةزبهء<منإليةأنزلبصآألرسمو!مناء!ه

[361النسماء/]ء(كتحه-وملحكظدأدلهجمفزومن>

[6/لاعرافأ]إ(إصأاتمرسلينولنسكلتهماأذسلألدجمنىفلذلخن>

96[/]التوبة<فثهمنكئمأشذ!انوأقبلكممنأذليئ؟!

[801/يوسف1<بصيرؤعلىأللهعوا،ليءسبيلى-آهذقل>

[،9/]إبراهم(الصلؤةمقمصأجعلنىردب!

[3]الحجر/!لمجصتعوا(يأ!ثوازهتمذ>

ه[3/]للنحل(لثهفعننعمؤمغبكلمومامي

["2/لكهفا]دا(دعنفتبمرأغفلأمنلظغولا،!

[31/]مريم<ما!فالقمار؟وجطنىمل!

[!4]الفرقاذ/أذؤنجا(منفاصتربخايقولوتوالذين)

[61الخعراء/]إ(؟.سملفلمينأربرسولنا!!
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[56/لقصصا]6*!(/صلمرسلل!اأجتئوذآما!

مسص!كصء
[2؟دسسجدة/]1ياحمحنا<يهدوتابمهمخهموجعلنما!

33[/]فصدتدله!إلطدعامضنفقى،حسنالصمق>

لأ[/]الحجرات<الايمنليهماح!باللهولبه!)

[71ا"حجرات/](اسملمواأد5عيكيمثون!

43

1791،26،

22

47

7؟

صؤأوتوالصئلحفاوعصلوأمنوااءلذينالاااا+أشأ3خ!تيرلفىدف!ضقياإن*ص.4لعضروا>

كاملة[السودةالعصر]<لفتنباصحواوتوالحقبأ
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النبويةالاحاديث!رس

الصفحةالحديثطرف

00000000513ء..........("...سمواتهاهأهعذبلواللهأ)إن

0000000000،0021"...وكتبه،وملائكته،باللهتؤمنانلإيحانا"

1313......0....0........"...تفتنودطييانكمإليئاوحي"

000000000000000000053".!.النساءدنياكمعنإلي"حبب

0500015ه.........."...بعصلهالجنةمنكماحديدخأهلن"

000000000000009".......ه"...الايماذبزينةزينا"اللهم

00000000000000000000000073ء01"بالصلاةادحثابلاليا"
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ل1لأقو1وألاثا!فرس

القولاوالأثرية1بد

مكحول......المتقوذ"بنايقتديالتقوىفي"ائمة

...القلبوتفسدالوقتمخالطتهتضيعمنمخالطةاحذروا"

.....مجاهد"بهممقتدينبالمتقينمؤتمين"اجعلنا

هذامثلفيالجثةاهلكانإن:اقولاوقاتبالقلبليمرإنه"

............50000550005"طيبعيشلفيإنهم

...........طربأ"فبهايرقصأوقاتبالقلبليمر"إنه

.......05!لأعرابي1ابن"الدينفيالثباتالبصيرة"

الئاقعيالامام"لكفتهمالعصرسورةفيكلهمالناسفكرلو"

ا"...مافيهاأطيبوماذاقوامنهاخرجوا!الدنياأهل"مساكين

ودعا،بطاعتهوعمل،للهأسلم،اللهوليهذا،اللهحبيب"هذا

..............لبصري1الحسن"...ليهإلخلقا

ر-مالكبنأنس"...دواوينثلاثةالقيامةيومللعبد"يخرج

....000000000000000000500500055-عنهالله

....-عنهاالله-!ضيهانيأممولىصالحابو(أبهدانايمتدى"

..-عنهاللهرضي-مسعودبنعبدألله."كلهالايماذليقينا"

....-عنهحاالله-!ضيعباسبر1الخير"فيبنايهتدى"
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01
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....؟3

000034

000023
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000022

000052
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000001



الأفهرس

.....!..!.........داودابو

.........هانياممولىصاليحابو

.............-حنبلبناحمد

..........01-..الأعوابىابن

0000-عنهالله-رضىمالكبنأنس

..........-عنهاللهرضي-بلال

........".......+.لحرمديا

.000000،-.عنهالله-ركىحذيفة

......0000000البصريالحسن

...!.-عنهالله-رضيثابتبنريد

.............-....الشافعى

...-.-عنهمااللهرضي-عباسابن

.............-.؟لديناعلاء

!.-عنهالله-رضيالخطاببنعمر

62

علام

الصفحة

00053

01

26،53

00013

00023

52+..

-10037

00053

000212

00053

00023
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14

...،................!......-.+0011"12مجاهد

0000000003+-.......+.5000.5-السلامعليه-المسيح

0000000000000000000000000000000000001مكحول

الكتاب

الجهميةعلىال!د

*

الرسالةفيالواردةالكتب

العفحةالمؤلف

-0006227-...حنبلب!احمدلإماما

لمحمل!كم
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الشعريةالأبياتفهرس

الصفحةالببت

اهتدينامااللهلولاوالله

!00000000،006صليناولاتصدقناولا

الاوبالذاهبيسنفي

00000،000042.بصائرلناالقرونمنص

ملامتيتردنلاعاذلاتييا

000000000015.باميرليليسالعواذلإن

الهوىمنشئتحيثفؤادكنقل

000000000033.الأولىللحبيبإلاالحبما

الفتىيالفهالارضفيمنزلكم

0000000000043منؤللأولابداوحنينه

لهيكنلممنالعيشطعموماذاق

0000005033!..ويسكنيطمئنإليهحبيحب

64



ومراجعهعاوالد!أسةالتحقيقمصادر
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هـ.أ1،416ط،بير!ت،المعرفة
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هـ.1،1384ط،البابيعيسىطبعة،الفضل
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،الاعلاموزاره،الترزيابراهيمتحق!ق،للزبيدي،القاموسجواهرمنالعروسلاج-9

هـ.2913،الكوي!
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هـ0410لأ،القاهرة،الحديثدار،عمان-الزرقاء،المنارمكتبة،عمارة

هـ.أ،2،70ط،بروت،المعرفةدار،البغويئفسير-21

.م،غبمصرلمعارف1دار،شاكرمحمود16الجزءإلىحققه،الطمري-تفبر13

هـ.أ134،العلميةالكتبدأر،العرطبي-تفسير41
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هـ.1؟"لأ،1ط،بيروت،المعرفةداركئير،ابنلفسير-51

.مغ،بيروت،العربيالكتابدار،النسفيتفسير-61

.مغ،1ط،بيروت،صادردار،العسقلانيحجرلأبن،التهذيبتهذيب-ألا

الجورية،قيملافي،الانامضرمحمدعلىوالسلامألصلاةفصلفيالأفهامجلاء-18

هـ.41"1،8ط،النبويةالمدينة،التراثدارمكتبة،مسؤالدينمحييتحقيق

.غم،السلفيةالمكتبة،الأصفهانينعيملابي،الأصفياءوطبقاتالاولياء-حلية91

العربي،الكتابدارالانجار،عليمحمدتحقيق،جنيبنلعثمان،الخصائص-02

هـ.1376،المصريةالكتبدارمطبعة،بيروت

،االتراثدارمكتبة،بديوييوسفتحقيق،الجوزيةقيملابنوالدواء،الداء-21

هـ.4،4121ط،المدينة

العلحيةالكتبدارنشر،السيوطيالدينلحلال،المأثورالتفسيرفيالمنثورالدر-22

هـ.أ1،114ط،بروت

،عميرةعبدالرحمن.دتحقيق،حنبلبنأحمدللأمام،!الزنادقةالجهميةعلىالرد-23

هـ.7913،الرباض،اللواءدار

،أط،بيروت،كثيرابندار،بديوييوسفتحقيق،الجوزيةقيملأبن،الروح-42

هـ.أ414

.مغ،حلب،الوعيدار،الجوزيةقيملابن،المشتاقينونزهةالمحبينروضة-52

،1ط،الرياض،لمعراج1دـار،دريدأحممدنحقيق،المبارك،بن،والرقائقالزهد-26

هـ.141ه

المدينة،الدار،مكتبةالفريوائي!عبدالرحمنئحقيق،لوكغالزهد،27-

أهـ.،1404ط

الإسلامي،المكتب،الألبانيالدينناصرلمحمد،الصحيحةالاحاديثسلسلة-28

هـ.041!،4ط،بيروت
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!مغ،بيروت،لعلمية1[لكتبدارنشر،وكيرهشاكرأحمدتحقيق،الترمذيسنن-2!
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الجوزية،قيملابن،والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليلشفاء-38
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،2ط،بيروت،الأسلاميالمكنب،الاعظميمحمدتحقيغ،خزيمةابنصحبح-43
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.غم،الد!حة
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هـ.2421،الرياض،والإرشاد
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.مغ،حلب،[لوعيدأر،زايدإبرأهيممحمود
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اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن
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إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد
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مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط
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الكبارالمطالبمنوتنقيحهاالعلممسائلتحريرفإنبعا؟اما

مصاحبته،لهوطالت،قدمهالعلمفيرسختمنإلابهاينهضلاالتي
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العلم،سماءبهمازدانتالذينالأفىاداولشكلأحدوهي
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الوحي.نصوص!إليهوهدت،الشريعةقواعداقخضتهما

بهمتكوسافر،لعلمكلتسحوثقوتبصرمأ،لنفسكوانظرفرد"،

فالؤمة،عوفتهفإذا،فقدتهعزيؤاششاكصاوانشده،الحقطلبفي

صخعك.تحصاقليلفعصا
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الرسالةاسم

الرسالة،تسميةإلىإشارةاعتمدتهالذيالخطيالاصاطفيليس

أثنائها.فيولاخاتمتهافيولاصدرهاف!لا،الحصنفكلاممن

إغاثة":ظهرهاعلىالناسخأثبتهالذيالاسمانالظاهركادطوإن

المصخفارتضاورالذيالاسمهو،"الغضبانطلاقحكمفياللهفان

كتابهفيبهذكرهاانهعليهويلك؛نسختهظهرعلىكتبهولعلهلها،

.803()1()3/"السالكين"مدارجلاخر

إلىنسبتهاتثبيتفيسيأتيكماالاسمبهذاالعلماءعرفهاوقد

المصنف.

دعاهاالاختصار؟إلىوميلا،للوهمودفعا،للالتباسو!فغا

"الإغائةوبينبينهاتفريفا")2"،الصغرى"الاغاثة:العلماهلبعض

."الشيطانمصايدمناللهفان"إكائة:"الكبرى

إيماءالرسالةلهذهالمصنفاختارهالذيالعنوانفيانويلاحظ

بدرتالذيالملهوفإكاثةوهو،تأليفهاعلىحملهالذجمماالغرضإلى

يسكنبحا-روجهفراققاصل!غير،كضبهحالالطلاقكلمةمف

)1(

)2(

طلاقفياللهفان"إغائة":الذهبو"شذراتالحدارج"9مطبوعةفي

"حكم".:لفظةبإسفاط.الخضبان"

)0122.زيدبوبكرللشيخالجو!ية"قيمإابنانظر:
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فيابالتردي،اللهلسخطالتعرضعنويحميه،قلبهعلىويربط،فؤاده

)1(.طلاقهبوقوعقيلإذافيما،المحرمالتحليل

لافتاوى:الحلاثالطلاقمسألةفيالشيخينلقولالتعلجلفيهذالشحوانطر)1(

الدكتورللشيخالمفتين!"تسميةعن)11/93(،((إبراهيمبنمححدالشيخ

2؟(.-)41العححرسليحان

هذهلاختيارالدافعوحدها--هيكانتالرغبةهذهاذالمرادوليس

التي-والاعتباروالإجماعوالسنةالكتابدلائلفإن.لهاوالانـصار،الاقوال

بنياذشامخيقوموعليهارحالهما،ومحط،الشيخيننطرمو!علعي

وغيرها.المسائلبهذهالقولإلىقادتهياالتيهي-فقههما

االانتصابعلىالباعثهي-3غالباواجبمع-الرغبةتلككانتوإنما

البلاء؟اوشديد،الأذىعظيمعلىمعهاوالصبربها،والإفتاءفيها،للتأليف

الخلق!هدايةفيالأنبحاءنهجعلىوسيزا،بحوعودهوئقة،إدئهلثواباحخسابا

الهلكة.مواردفيالتخؤضرمنعليهموالشفقة،لهمالخحرومحبة
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المصنفالىالرسالةنسبه

دونما-،تعالىاللهرحمه-القيمأبنإلىالئسبةثابحةالرسالةهذه

ريب.اوشذ

ذلك:فمن،بعضبرقاببعضهايأخذ،متوافرةذلكودلائل

("السالكين"مدارجفيكما؛كتبهبعضفيلهاالقيمابنذكر-1

/3(.)803

العلمي،باسمهامصرخا-منهانقلفقدعنها؟العلماءنقل-2

كتابهدي(1243ة)تالرحمبانيمصظفىالشيخ-القيمابنإلىونسجتها

وعنه-323(،322)5/"المنتهىغايةشرحفيالنهىاولي"مطالب

المختارا"الدرعلىالمحتار"ردحاشيتهفي1252(:)تعابدينابننقل

/31!7)2.

كما؟تصانحفهسيادتىضمنلهاالقيمابنمترجميبعض!تسمية-3

.092،)8/"الذهب"شذراتفيالعمادابنصنع

الحكتوبةالخطيةالنسخةظهرعلىالقيمابنإلىنسبتها-ثبولت2

بالعلم.المشتغليناحدبخطوهي885،سنة

فيموجودماهومعواختياراتها،ماحثها،منكثييرتوافق-5

.الأخرىالقيمابنمصنفات

مصنفاتهقراءةعانىمنعلىيخفىلاالذيالقيمابنأسلوب-6

الرسالة.هذهفيكلهالظهورظاهر



الرسالةتصنيفتاريخ

كتابهبتاريخالعلماقوباواجؤمأنبهاستطيعمايديبينليس

.هذهلرسالتهالمصنف

ماغيرإلىقيهاشاركما"المدارج"،كتابهفيإليهااشا!انهإلا

الغالب.فيعليهمتقدمةفهي؟كتجهمنكخالب

تحديدفيبالبذيلي!م!-ترىكما-انهإلامفيذا،كادطوانوهذا

التصنيف.تاريخ

وما؟الرسالةموضوعمعالجةفيالقيماينطريقةإلىنظرنافإذا

ا،الحججلطائفمنخلالهاولمحرره،الدلائلانواعمنفيهاحشده

المسألةلهذهفيهـاتعرضالتيبالحواضعوقارئاها،الاستنباطوروائع

فيالقيمبنلظهورعنها،الرسالةهذهتأخرلنايتراءىفقد-كتبهقي

فيواستقرت،الغايةعلىواوفىالأمد،علىاستولىوقدهذه!سالته

باختياراته.ثقتهوقويت،المجتهدادواتيده

مرأىفيرائقةكانت!ان،الخاريخاستكناهفيالمحجةوهذه

ا.يديكمنهاتملأفلا؛الزللمظنةفهي،العين
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فيهاالمصنفونهج،الرسالةموضوع

هل،الغضبانطلاقحكم-:الاصلفي-فهوموضوعها،أما

الاتي.بشرطهالوقوععدمالمصنفختارو0لا؟أميقع

إلى-الرسالةهذهفيلقولهالاحتجاجبسبيلوهو-أشاروقد

ومقارنا.،ومفرفا،مستشهدا،وغيرهالطلاقفيأخرىمسائل

الالتباسومظان،الغلطمواردمنوالإيهامالإجمالكانولما

تناولفيالحصنفطريقةمعالممنوالتبيينالتفصيلوكان،والوهم

هذهمنمختلفةمواطنفي-حرص=تصانيفهعامةفيالعلممسائل

الذيبالغضبانمرادهوتحديد،النزاعموضعتحريرعلى-الرسالة

.وأعادذلكفيوأبدأ،طلاقهوقوععدميختار

ومايلزم،الغضبلاقسامتفصيلهففي؛النزاعلموضعتحريرهأما

مماالأولينالقسمينأنوبيانه،والعقودالطلاقنفوذمنقسمكلعلى

)1(.الثالثالقسمفيالشانوإنما،الخلاففيهيتوجهلا

قامفقد،طلاقهوقوععدمإلىيذهبالذيللغضبانتحديدهوأما

امرين:على

وعدمه.،للطلاقالقلبقصدإلىالنظر:الأول

الحختارالقاصد،يقولبماالعالمالغضبانفيكلام"لا:قال

اشتدالذيفيالكلاموانما،الزوجةمعالبقاءلمكروهدفعا،لحكمه

)1(انظر:)ص:21-02،.
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للتكلممختارايكنلمبماالتكلمإلىالشيطانالجأهحتىغضبه

.،1(

ايوىلالانهفطلقها؛،فغضب،امراتهزنتبمن:للأول"مخل.و.:

الحخلعمنابل،الغضبنارإطفاءبالطلاقيقصدفلم،زانيةمعالمقام

.)2(طلاقهيقعفهذا،معهاالمقام

لاغالئافإنه؛الطلاقاكثريقعلمالطلاقهذايقعلملو"إذ:وقال

1()3".الرضامعيقع

المقامإرادةنفسحهمنيعلموهوامرأتهخاصمتهبمن.للخانيومبن

شفىأذعلىالغضبحملهولكن،الخلقوسوءالخصومةعلىمعها

."كضبه)!لناروإطفاغلهاكسزا،بالطلاقبالتكلمنفسه

طلاقه.يقعلاالذيلمحهذا

.(")حقيقةماقالهيكرهالذيالغضبان"فيهوإنحافكلامه

ونكتتها.المسألةحوفهوالصورتينبينالفرقهذايعتبروهو

ودرجته0الغضبمرتبةعلىالوقوف:الئاني

)1(

)2(

)31

)!(

)5(

اكظو:)ص!:"3(.

)صم!032(.انظر:

.(لح5:ص):انظر

.33(.)صةانظر

.؟3(:)ص!ةاكظر

؟1



والقصد،التصوركمالالعضبانمثعماهويقصدهالذيفالغضب

حاضرهوولا،بالكليةيقولمايفهملابحيثالعقلغائبهوفليس

.معخبزا)1"قصدهيكوذبحيثالعقل

عليهيخغيرلابحيث،واوائلهالغضسبمبادىءلهحصلتمنفاما

طلاقه.وقوعفيإشكاللافهذا؛ويقصدهيقولماويعلم،وذهخهعتله

ال!رادةبابعليهينغلقبحيث،نهايتهالغضببهبلغمنوكذا

.)2"طلاقهوقوعحمدمفيخ!ف!يتوجهلافهذا،والعلم

الغضبالأطلاقوقوعلعدمالقيمابنعندعليهالمعولانبهذالمحتجين

عنيغميغضب:امريناجتماعمنلابدبل،وحده،الغضبهوليس

.الطلاقلإيقاعالقلبمنقصدوعدم،التصور5صيال

.ذلك)3(فيئدي!والمرء

عداهوما،الأمراذفيهتوفرمنهوعندهطلاقهيقعلاالذينمالغضبان

طلاقه.اقعفو

القيماب!مذهببعفالفقهاءأجمل،والتحريرالتفصميلهذاومع

نميها.خلافهوأطلق،المسألةفي

الحنتهى"ة"غايةقيالكرميمرعيالشيخقال

،1(

!2(

)3(

36(.)ص:انظر:

02-21(.)ص:انظر:

42(.)ص:أنظر:
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ومحن،طلقانهفذكوواغما؟جنوننحومنافا!اممن"ويقع

."القيمألابنخلافا،كضب

بعدمللقولالقيمابنإطلاداينفيبماالرحيبانياشارحهفشعقبه

.أأ(الغضبانطلاقوقوع

الحافط-:يسصيسهأندون-كذلكالقيمابنمذهباجملوممن

متاخريبعضإلىونسبه103(،)9/"الباريا"فتحفيحجرابن

("والحكمالعلوم"جامعفيرجبابنالحافطاقبلهومن.الحنابلة

.)1/278(

رسالتهمباحثتحريوفيالقيمابنمنهجفيالبارذةالحعالمومن!ش

5:هذ

وقوليمقصودهوتحديد،الخلافموضعبتحريرالبالغةعنايئه-أ

01شرحطتقدمكما.بوضوح
ستنباطا.و،وتدبزا،تفقها4الوحيبنصوصاحتفاله-2

لما،1نحيرهعندارهالموشواهد،دلائل-عبقرينزع-منهافنزع

.الغضبانطلاقمسألةفيإليهذهب

ومصنفاتهـم،قوالهموالعلماءمذاهبعلىاطلاعهدائرةسعة-3

علماءمختلفمنوالمتأخرينالمتقدمينأقوالمغرسالتهفضمن

،لأيبعدبعضهاعلىوقفت،واشارةثصاكثيزا،شيئاالمذاهب

2؟3-323(.51/!المنتهىغايةشرحفيالنهىاوليإمطالب:انظر)1(
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بعف.عنوعجزت

فروقهاوفروعها،اصولها،الشريعةلعلومالحدهشتمحاله-؟

لذلكو[ستثماره،ومقاصدهاأسرارها،وضوابطهاقواعدها،ونطائرها

الرسالة.هذهلهاعقدالتيالصسألةفيالشارعحكمتحقيقفيكله

الدليلضياءخلفوسيره،للحقوحمتته،وإنصافه،لجرده-5

.الرجاللاراءالتعصبونبذه،المعصوم

والبراهين.الخججمنواستكثاره،ادلتهتنوع-6

والسنة.الكتابأسلوبوتقيله،لفطهوسهولة،عبارتهيسر-7
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الئناءعلب!ا

يفيدنفيس!،كتابوهو":عن!االقاسميالدينجمالالعلامةقال

رحمه-الوالدوكاذ،...الحذكورةالمسألةفيعظيمةفائدةالأمة

")1(.بهويبتهجدائفايطالعه-ادله

روحهحا-اللهقدسوالوالا-الجد))وكان:اخرىمرةوقال

الوالدارىمالكثرة؛صغريمنبهاشغفبإنيبلكثيؤا،يطالعانها

إ")2".فيهاينظر

الإقبالعظيمهوكانبهاحفيينوجدهالقاسميوالدكانوكحا

تعميمإلىتوافاهوكانفلقدمطالعتهاعلىحريصينكاناولئنعليها،

ود!وسهمجالسهفيبهاوالإشادةذكر!امنيفتألمولذابها)3"،النفع

ا-إخوانهإلىورسائله

)ب:الالوسيشكريمحمودلعصرهالعراقعلامةإلىبحث

.بها")2(المضنونالنوادرمن"إنها.قائلأ،عنهايحدثه13،لح2

،1(

)2(

ط!)3

الم(

الالوسى!شكريومحيودالقاسحيالدفيجصالبينالحتبادلة"الرسائل:أنظر

لأ(.)5

)891(.الساي!المصدر

افىولهلحالعلماهلمنالمحققينكتبنشرعلىالحرصفيالجميلةعادتهعلى

خيركتابطبعاندوجلي:كلامهعجيبومن،رأشدةونظرةفلسفةالبابهذا

واليخالف،الموافقيأخذهالكتابلاذالأقطار؟فييتفرقونداعالفم!

.(*56الابقالحصدر."...بأمنيتهيظفر!الاالعوأئقمنيجدقدوالداعي

.أ"91(السابقالم!در
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طباعتهاعنالاعلاذراىحينانهونشرهابإذاعتهاشغفهمنوبلغ

لمالعهد،لذلكتصدركانتالتي"المنار"مجلةمنجز؟لزعلى

الالوسيالعلامةصديقهإلىيكتبوهوإلا-وابتهاجهلفرحهيشحر-

سبحانهونسأله،ولكرمأنعمماعلىللهفالححد...":ويقول،لبشره

0")1(بأشح!كالهالنفطعوتعميم،امثالهلنشرإحواننايوفقاذ

محمدالشيخإلىكتبالاولىملازمهايديهفيوقعتوحين

الملزمةاوراقامس"تناولت:فرحهقلمهيسابق1913(.)تنصيف

انجحانهالما؛بطبعهابالجشارةسررناوقد،"اللهفان"إغاثةمنالأولى

؛الطلاقاتايمانوتحقيق،والعائلاتالزوجيةفيللإصلاحاكفما

لعصمة1بهاتنحلالتيالحالةمعرفةهيزيجتهافيالأمةسعادةفإدط

،...الزوجيةعصحةحلفيلهااثرلاالحيوالحالة،خلافبلاقطعا

فيصلعلىوالمفتينالمتفقهةينبهانتعالىمنهنرجوالكتابوهذا

ا")2"....البابهذافيالحق

إعدادهالمجصبيلوهولقيهالذيبالعناءالآلوسياخاهحدثوقد

مراشدها،إلىوتنبهها،الأفكارتنويربسرعةشغمهبأذوتعزىللخخر،

)3".الصعوباتتلاطيخفعطمضا

1(لد

،1(

)31

.،21)5السابقالصصدر

فينصيفدورإلىالإشارةوسخأتى.)806(ظافرلافي"القاسميالديناجحال1

الرسالة.طبع

.)76("ل!الرسائل
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الوسالةطبعات

الدينجحالالعلامةالشيخبعنايةماطبعتاولالوسالةهذهطبعت

سثةبمعر،المناربمطبعة1332(،أت:تعالىاللهرحمهالقاسحي

وهو)2"،الخاصةمكتبتهفيكانالذيالخطياالأصلعن1327)1(،

.النشرةهذهفيمصورتهعلىاعتمدتالذي

احاديثه!وتخريجبتعتحيحهعخيوقد:الكتاب!رحةعلى!ركتب

ووقف.الدمشقيالقاسميالدينجمالالشيخعاالأسخاذحواشيهوتعليق

11.!ضاوصفيحسينطبعهقصحيحعلى

عنمأخوذةوهي-الأرهريةالكلياتمكتبةطبعةآخرفيووجدت

لقئاالتقياديببنحامديدعلىنسخااتم:يليماالحنار-طبهعة

.1327س!ةرمضاناواخرفيمذهئاالأثرجمأ

نافيظهرعنه)3(،والاخذينالقاسميتلاميذمنالتقيوحامد

هوتولىثم)!"،المخطوطالاصلعنالرسالةبنسخكلفهالقاسمي

المتبادلةاالرسائل9:انظر.نصيفالشيئمحمدالحجا!وجيهوإشارةبواسطة11،

89(.!؟9-(1والالوسيئالقاسميبي!

القاسحيمعرفةفيلسببالذيهوالالوسيانالرسائلهذهأفادتاوقد

مخ!ا.)63(:انظر.النافعهالكتبنخحرخيبرفيمفتاحكاذالذينجصيف

ا-،الرححةعليه-الجذكتبخزإنةلمحيمنهبنسحة"ظفرت:القالممحيفال)؟(

)75(."الالوسيوبينبينهالحتبادلة"الرسائل.!المجاميعأحدضمن

.دكخابفيلهالقاسحيإجارةصورةوانظر016(.)2/"الأعلام""انظر)3(

221(.-1921القاسحيعنأباظهنزار

لأنا،ثانيةنخسخهأن"فرايت-:)76(""الرسائلفي-قولههذا[لىويومىءحأ)4

عهدها"-لقدم؟طبعهاالطابعيستطيعلاالأولىالنسخة
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مقابلتها.ورئما،عليهاالتعليق

فيهاماوقععلىتصحيحهاعلىالواقفمنتنبيهالرسالةاخروفي

طباعية.اغلاطمن

فيإلاتقريئا،الخطيلاصلهامطابقةالطبعةهذهجاءتوقد

جانبفيماحتىتابعتةانهاإلالها،يحمدمحاوهذا،يسيرةمواضع

ولا،ذلكإلىتشرولم)1"،قلمهعنهوضلى؟بالصوفيهالناسخ

واهله.هذاببياناحقكانتوقد،عليهعققت

-فيكتبهاالتي،)2(القاسميالعلامةبحعليقاتالطبعةهذهولحيزت

واستغلظ،زرعهاستحصدبعدما،سنينبخمسوفاتهقبل-الظنغالب

.والتففهأ3"التلقيفيالحقالمنهجعلىالنوىبهواستقرعصاهوالقى

:طبعاتمنتلاهالماأصلاالطبعةهذهوكانت

بمصر.،الازهريةالكلياتمكتبةطبعة-

بمصر.،الاماممطبعةوطبعة-

محمدبتصحيح6014سنةببيروتالاسلاميالمكتب-وطبعة

الرسالة،نصخدمةعنالطوالالتعليقاتتسويداشخلهالذي،عفيفي

كاشفيمابتعليقاقيهـاضاءته،نقولهوتوثيق،الخطياصلهعلىبمقابلته

هادية.بفهارسوتذييله،مختصرة

)1(

)2(

)31

،94،لح93،41،28؟،23،2،34،لا6،7،8،12413،.)صانظر:

نشرتما.من!6(،،95،61،6263،.3!52

طبععنبالاعلادالالوسيفبهابشرالتي!سالففيقال.ب!امعحزامهتضاكادوقد

حظوةلتعليقاتهتكونلسيادلكممنهقامإذاانه"واظن(:126أ-)25الرسالة

."...تعليقةاولسيضا،جذابهابالعنايةاهتحمتوقد.كرى

وتاريخه.بالرجلعناي!فصللهلمنمعلومهوكما
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لشاعرطويلةقصيد!-تلاهاما-فخالبالقاسحيبطبعةالحقوقد

تيميةابنالإسلامشيخلمذهبالانتصا!في،الرصافي!عروفالعراق

لزوجه،محثرجلقصةتصمور،الطلاقمسائلفيالقيمأبنوتلميذه

اعحيهفأوقعها،فحنث،ثلاثاامراتهبطلاقفحلف،يوفارفقاؤهكاضبه

إلىالشاعرا)خفتثمباكئا.مراعتابازوجهفعاتبتهالفقهاء،بعض

01("الحوقعين"إعلافىاوبكتابهالقيمبابنواشاد،فلامهم،عصرهفقهاء

.بها)1"إلحاقهاتسوغ،هذهلرسالتناإشارةفيهاأرولم

طبع!على-ومراجعتهاالرسالةتحقيقمنالفراغبعد-وقفتثم

الرسالةمؤسسةعنالحفيان،سليمانعمربنبتحقيقلهاجديدة

.م1423002-4سنة،ببيروت

الأصلعلىفيهاالمحققاعتمدالجحلة،فيجيد!طبعةوهي

وابنالقاسميالشيخينتعليقاتواثبت،عاليهاعتمدناالذيالخطي

لايسيرةهنابمنتخلولم،حسنةعنايةبهاواعتئى!احواشيهفيمانع

وقد،مفصلةذكرهاالمقاميحتملولا،الحريصعملمثلهامنيخلو

أحر.موضعفيعليهاشيهت

على،السيرةقبيج،شعرهفحولةعلى،الديانةرقيقفالزصافى،ذلكوفوقل!9(

تفىكة.ويفرح،بعدحه!!منمثلهوليس،رصفهحة3ما

ونعتهم،لهموعيبه،المذاهبفقهاءمنبخجلهالقيمابنعلىثناءهكذروقد

فعن،مسألهفيالصوابجانبواوإذفإنهم،ذلكبهموماوالتعسير.بالغلؤ

عذ!.كلوفي،قلدوامئتعلإمامو،1سابصدروااجحهاد

وعن4اشبهالشعواءبزخارفلانها؟القصيدةإثباتعنصفحاضربتولذا

.قدراشيءلكلاللهجعلوقد.ابعدالعلماءخلال



عليهالفعتحذالخطيالاصل

كانالذيالخطيالأصلمصعورةعلىالوسالةإخراجفياعتمدت

الوطنجةفهدالملكمكتبةفيلمجحشموانقبل،القاسيالعلامةلحثخبهة

.أ-هـياضبا

."1فىيد)نادرصلاوحو

فيولا،لهنظيرلاإنه:13()2"فى9:)تالروافعبداللهالشيخقال

.نجد)3"ببخزأئ!

ه!ابنعبداللهنجنمححد،الباريفبهرحمةنمقيرعلته

885.سنةشعبادشهرفي"،الأنصا!في)!

1(لي

)؟،

)3(

،)(

أخر!دسخةثمةأذإلىإشارة(؟26)6/لبهروكلحاذ"العربىالأدب"تاهـيخوفي

.،)2991كأقم،البريطانيئالم!حفشياذرسالةص!ط

ا)إغاثةالكبرفالإعاثةسمتقطعةاانهتبينفبوالخظرالمخ!اهـطهذاطلبوبعد

.ال!سطاذ"!صاجدصناسلهقافىا

بجخهححاون!أت،القاسحيحمستواخذ،الشامإذىرحل،ال!صيمفضلاء!كم

نشرها.فيئوسعئاتحصياذنسخا،بالكحبشغث!له،صداقة

قيترجحةواسه،ا،لوسيالىالقاسميبغباالتيالرسائ!!شي!تبؤدكرله

.(28/؟)م1بابنلشيخنانجد"أ)علصاء

.()89("والآا!سيئالقاسميينالحتبادلةأ)الرسائلانظهـ.

شتحطالأنصاريهمحمامبنيوسفبنعبداللهبن!حيدب!عبداللهينمححدأإ!له

وأشتغل،القرآذحفظ،الخحويهشامابنذريةمت،اجمالاينالححب،الديهط

البغدا*قيالعلاءوعخد،لهواذنالمادراتى،البدرعنهدوغيرمابالفم!أئض

أ؟



ورقةكلفي،و!قاتعشرفيويقع،وا!حنسخيبخطوهو

.سطؤأوعشريندممبعةنحوالصفحةفي،صفحتان

اختلفبموضغيتعلقاستفتايمعنجوال!العنوانصفحةاسفلوفي

وجماعة.،الغيطيالديننجمللشيخ،ملكيحهحقفي

سهوإلىامرد!اادريلاالشيبعفالأخطاءالأصلهذاوفي

.؟عنهينقلالذيالأصلسقمإلىام،وعجلتهالناسخ

.للنحث!و-عناء)1(يعده-وهوتصعجهفيالقاسميالعلامةلقيوقد

هذاعلىتعليقاقيبضعالمنمنمالفارسيالأنيقبخطهوكتب

الرسالة.طبعفيشروعهعندوزادهافيهاتنفسثم،الأصل

وتعليق،وتصحيح!ا،نقلها)2(منفراغهتاريخخاتمتهافيواتبت

.132)3"لأسنةرمضانفي؟عليهاالحواشي

)1(

)3(

وخطبا،الجهاتفيوتنزل،الحنبليالقاضيدروسوحضر،الدمشقي

بتيه.لزبا

.("09)1/3االلةالوو"السحب(،أ"8)8/("اللامع"الضوء:فيترجمظ

يكونأذيحتمل.198سنةتوفي؟المحبمحمد:لهيقالمنهاكبرأخالهوذكرا

.-يضا-المرأدطو

بعثوقد(،الرسالةعلىالثناءمبحثفيعنهنقلخاهما!أنظرنفمطعنأنجركيا

"الرسائل":انظر.إليهيبعثهانللرسالةآخرأصلعندهكاذإذيسألهألالوسيإلئ

)76("

-(91-18:)صقدمناهماانظر

خفيفا.ضرباالأصلفيالثقيطهذاعلىضرب
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الرسالةإخراجفيعملي

والتدقيق،العلومتنقيحواهميةشرففيوجيزةتقدمةكتبت-أ

.الشرفذاكم!الرسالةهذهحازتهوما،مباحثهاتحريرفي

نم،حولهامختصرينوتعريفبدراسةالرسالةيديبينقدمت-؟

وموضوعهاتصنيفها،وتاريح،المصنفإلىونسبتهااسمها،حيمت

والأصلوطبعاتها،عليها،الثناءفيوردومافيها،المصنفومنهج

إخراجها!فياعتمدتهالذيالخطي

الاصلمافيوالبت،انفَاوصفحهالذيالخطيبالاصلقابلتها-3

اراهمااثبحثوج!ا،لهأجدلاخطاناسخهخطاليلبينوحجخما،بعناية

ونبهت،المتنفي،والسيالىالمعنىحقبأداءواوفى،بالصواباولى

الحاشية+فيالأصلفيماعلى

الأولىاراهماكتبت،منهاقومهوماوثموجا،كتبهلماكانوإن

عليه.هوماعلىالاصلوابقيتالحاشيةفي

اقتضاءالسحاقاقتضاها،مختلفةموافىفيكلماتبضعواضفت

غالئا.الحاشيةفيعلجهاونبهت،معكوفينبي!وجعلتها،لازما

وتوزيعه.ترقيمهواعدت،مكحبعلىالنصقرات-؟

الأحاديثوخرجتسورها،إلىالقرانيةالاياتعزوت-5

.بالمقصوديفيموجزاتخريخاوالاثار
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.)أ"الاصليةمصادرهامنالفقهاءواراء،النقولوئقت-6

.بيانإلىحاجتهليلاحماعلىمختصرةتعليقالبعلقت-لأ

وختمتها،طيعتهعلىالقاسميالعلامةتعليقاتجميماثبحسا-8

متميزةالشيختعليقاتكانتوإذ،تعليقاتيعنلهاتمييزا،نجالعحمه

.تنبإ)2(إلىمفتقرةغير،منشعهاعلىدالة،بنمسها

مانع-ب!عبدالعزيزبنمحمدالش!تعليقاتمناالمهماثبتثما

القاسمي،مطيوعةمنالخاصةنسخخهعلى5"13(ةأت-ادلهرحمه

ونسبته!ا)!84602(،برقم،الوطنيةفهدالحلكبمكتبةالححفوظة

.يسيرة!رهي.إليه

فوائدها،تقرلب،وعلمية!3(لفظيةفهارس!للرسالةصنعت-9

11،مخباتهاوتجرر

ألمين.العاربدلهوالحمد

وكتب

الريميقائدبنحسنبنعبدالرحمر

4142سخةرجبشهرمن16الأحد

دله-احرسها-ال!حكرمةمكة

)1(

)3(

)3(

معكوفن!،بينئيقالحووجعلت،القاسحيتعليقاتفياردةالوالنقولثقتوكما

طمعته؟ع!المأخوذةالحصريةبعفالطبعاتفياوردتلحليقاببفحعوأعحلت

منولعلها.طبعتهفيثجوتهاوعدم،الشيختعليظتطبقةعنونزولها،لضعف!ا

.-يسحوالموإذ-الطبعاتتلكعلىالقائحير

.(3/)1شاكراحمدللشيخالحسند(1"شرحانظهـمتدمة



الخطيالأصلمننماذج
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بمد!ل!+ب!بهم!أدسجدنمالبمل!لملشهلمجبم)كلربمأمممأحذاكاأأحى

مي.-لحشم،.أمىلركلىكن!ا.ء!كسمصلملضعمو1+ععادط

أل!لئىثب!أثوجم!!ئبم!لغااظقيبتيهواش!لمىضا!اكانربولر!)و1!هس[!!أ

دلملى،أ!ر؟أ1!صوجطواس!دأ!اع!إططفئومنتماب!نمهلرعلإجمعأتمامد

ا:ئهيضفالىخلض1حمبنل!ىنخؤ!ةل!إالطلمطبن!لىرمألهـلصسضرممط/!ىحع

ذ!!ئماوألنذددال!طتهحمسأل!كصنخبب!تمئلهمت!او

-،س.ء05".ير،.-ثىالنيبن!صأ!مع!لهخم

ابمالر!تيآ!،وأك!شمرد!بركىللايختل!ط!لهكبمق!لاأ!صا

4"أطأفولمما!اقوي!!ل!كليي1جم!أط!ييالم!أعصغثالىتغ

2،!كوشعننهلطخ!أإن!هعرم!سطماأ!د!ممعطص!هـغافقجا!لمه

.:!ا!!ظل!!حمغنجثا3أإل!أتجبم!ص6جمول*بخ!حسالثتدةأ

خطأطر*ا.قو-،ا..ت!عا1كصجدع!.

تحفىذ+دلانمهلمح!ا"ل!؟دىشكلد.ولدلمجي!ع!أجمب!!ىوللابخط
.ذ-ا.صةآ؟-.ء..00.7ج!!بدد+م!

المشغ!!ة .!-.آ!م!ث!ف!ثدآ....لةمحيمأ.هلم!د!!
ت.-لد!لى.+..ببنقيلعغ!غ-

ع!دنئنبمأتم!وضر7فيفينجة،لس!صبب4يخمإئعل[.رطكني!مادظلم2

ل!ف!لتيئم!لىئحأممنم!صفد!لى!ل!إحي،أفي!م!تمحلألمم!صجمب!بجمتكاإ[تح!عرغفلى

لمجىيموهماص!يخه!

،.ا+عب)لب!!ىاهقي!نفلغلا!آجمعألغص!برفا.::!رلم

في!وإلضبظليلبز+لو-طرمح!طلجئىحمصبائ!11[دغحص!برلو!أئحلاذه!:

.-طد6قكىلىطاهرإلمحويتركؤكباثفبخاس!1باجمدوأكروا!ل!لاأسلت-

ا7ل!داتجع!لمح!)فيؤكل!لما.هذإأقحئلبرمململماجميرل!لىلإِيخيأهلاميأب5عما!فإغكقأ

هن/لغضبىلأذ/لىأظقىلوح!فييرلرفلىب)لضفم!لغقعبأإلمجضفدت/لمجمودا-؟

!دصتألمحآإبئىمقعضتئئبؤ!بد!فىثبرجمني!ابميخغ!ندخ!كل!اهاو/!حفىة/فىاحرل!

ثهولرغلىإ+ف!المها!كذ/بر!/لمج!ننننمهولب!عنئلتر+8بذاعلى6كق!ل!ثهابب-المجم!لمبا

أسجالم!خحب!ر!هفىس!فيأ!!انجعر،قلي!ي)!آشدحتىكل!مأجمىأ!!

/بعولف!ىجبمموص!للغض!صرمركأ/،هؤنودغيراإئفىاإلغضبب!بم!إصاهلئ

برل!(-ا0-%-س

الأولىالصفحةصورة
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خ!بماليكىكافيللإصيزفز!مميئبادبب!بهمت!لم!!ماابخال!كهقى-!اانفىممبزله

أمتىخطنىل!علىكىخجبمبوغألخطكصطخعخطكدلجخط!!ت!هـةلالسىبيي!ببلمأجطخورلمح!ءئعا
لم؟!ر3.+.ا.كات
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-كصهـضو

*ف!ت

الأخيرةالصفحةصورة
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الري!صلىخحألئه!!ص
الخحقيقمقدمة

محمدرسولهعلىوالسلامو[لصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن

التبوكية".ب"الوسالةف!ميت،الشامبلادفياصحابهإلىوارسلها

ولانعا!فىاعلالبروألمعوى>وتعاونو(عل:تعالىقوله[لمؤلففيها!سر

منانوذكر،[2:ئدة]الحا(أئعمابشديدألله)نأللهئقوأولعذو!ولاثصا

اللهإلىالهجرةسفرعلىالتعاونوالتقوىالبرعلىالتعاونأعظم

وإرشادا.وتعليمأونصيحةمساعدة4والقلبواللسانباليدورسوله

بذلوطريقه،ع!يالهالتبيعنالمو!وثالعلمالسفرهذازاداذوبين

إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد

وعحودهالأعرمالوراس.وجهكلمنإليهالافتقاروتحقيقبالكلية

بحيثا،القراناياتفيوالتدبرالتفكردوامهوإنماذلكفي

مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ



ليأفامنلحقهأ!صما!رزلةأفطلمجمباقآ!إثارأأ

16)

فيأ!ماإغا!ط

في

!

!ستديربم

فيتأصابىعا

ثياأبمسيضأقيإ

..6!صفيحلمحما

لمحماليف

لجوذبةقيصاأبئأيوبجمسننإيئنغللهصأعئدثب%ملإماا

،!كاا-1196

تييم

به!نا!ص!!للكاجيه!4

إشراف

جمئ+عصو5ل!أصحمست+إ
لبنأ11

تفويل

فيي!األمحريزالرأحيمعندبننشيامؤسسة

أ!ا!ئلابأجمالمحص

لبثروآلزذمئي



الري!صلىخحألئه!!ص
الخحقيقمقدمة

محمدرسولهعلىوالسلامو[لصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن

التبوكية".ب"الوسالةف!ميت،الشامبلادفياصحابهإلىوارسلها

ولانعا!فىاعلالبروألمعوى>وتعاونو(عل:تعالىقوله[لمؤلففيها!سر

منانوذكر،[2:ئدة]الحا(أئعمابشديدألله)نأللهئقوأولعذو!ولاثصا

اللهإلىالهجرةسفرعلىالتعاونوالتقوىالبرعلىالتعاونأعظم

وإرشادا.وتعليمأونصيحةمساعدة4والقلبواللسانباليدورسوله

بذلوطريقه،ع!يالهالتبيعنالمو!وثالعلمالسفرهذازاداذوبين

إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد

وعحودهالأعرمالوراس.وجهكلمنإليهالافتقاروتحقيقبالكلية

بحيثا،القراناياتفيوالتدبرالتفكردوامهوإنماذلكفي

مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ



الريصلرحمىأللهتجص

العليم،السمجعالعظحم،العلي،الكريمالحكيمدتهالحمذ

لفسهعلىوكتب،النعمةعبادهعلىأسبغالذي،الرحيمالرغوف

ارحئمفهو،غضبهتغلبرحمتهأنكتجهالذيالكتابوضمن،الهـحمة

الفاقدمنالتائببحوبةفرخاأشدهوكما،بولدهاالوالدةمنبحباده

وجدطا.إذاضالمهلكةالارفيوشرابهطعامهعليهاالتنلراحلته

وارحم،العالمينربلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأذواشهد

إليهموتحبب،واسمائهبصفاتهخلقهإلىلعرفالذيالراحميز،

والائه.بإحسانه

وارسله،النبيينبهختمالذيورسولهعجدهمحمذاانواشهد

كلعلىال!مهيمنوالدينالسصحةبالحنيفجةوبعثه،للعاليينرححة

الحكرطرقعنبشريعتهوأغنى،والأغلالالاصاربهفوضع،دين

لحنوجعلومنهخا،واضخاطريقابهااعتصملمنوفتح،والاحتيال

ومخرخا.فرجاعليهضاقماكلمنبهاتمسك

والئقمة،الشدةكيرهوعند؟والرححةالسعةمج!ب!الله!سولفعند

عندهوجدإلالهفاذولا،كربتهتفريحعندهوجدلاإمكروبجاءهفما

شملشتتولا،واختياروطيرعنإلاروججنبينفرقفما،لهفتهإغاثة

بغلطالمحبيندياريخوبولموإيثار،منهماإرادةعنإلامحبين

رفعبلالانساذ،قصدغيرمنعليهجرىبمابينهميفرقولم،اللسان

بحكملسانهعلىجرىبلالمتكلميقصد؟لمالذيبالكلامالمؤاخذة



-فقال،ا،تفاقطريق]على[)1"والسبقالإكراهااو،والنسحانالخطأ

ولاطلاق"لا-:لمؤمنينامعائشةحديثمنالسنناهلعخهروا!فيحا

)"(،ماجهوابن،داودوابو،احمدالامامرواه(")3"اغلاقفيعتاق)2(

مسلمشرطعلىصحيح"هذاحليث؟وقال"صحيحه"فيوالحاكم

)1(

)؟(

)3(

ليلح(

.السياقيتمخضيهاريادة

)القاسيم(..الرقعنخرح:العبدا"مصدرا"عتق،العخنبفخح

021(،لح61ماجهوابن)3921(،داودوأبو)6/276(،اححدأخرحه

غيرهم.ول!2/891(والحاكم

إسنادهفيبأنالذهبيفحعقبه،مسلمشرطعلىالحاكموصححه

مسلم.بهيحتخ!ولم،حاتمأبوضعفهعبيد"،بن"مححد

علىاالحديثروايةفياضطربوقدبالمشهور،هووليس.قلت

احر.طريفاالرواهـفخوهمبعضسقطه!؟وجهير

ا،ثار"1متخك!!و"شم!ح،432،!الح03!أ/(1حاتمأبيابن"عللوأنطر.

"12(.)2/للطحاوي

فيوالجيهاتي)4/36(،السنن"11فيالدارقطخيعندمتابعةلهوو!دت

ضعبف.المتاجإلىالإسناداذإلا3،،لاه)7/ا""الكبهرى

نظر.الطريقجنبهذينالحديثنحسينففعي

احاديثاتخريجإلىو"الهداية(،114-)7/113الغلبلى،أ(إروأءا:وانظر

.(1-211131)6/اايةالبدا

عائشةبأثر2(لأ11/8"والحجدمالعلوم"جامعفيرجباب!وعارضمه

المروقي!الحديثأذعلىيدلطلم)وهذاةفقال،المنعقدةأليمينفىالصحيح

نأأو،صحبحغيرأنهإقا"إغلاقفيعتاقولااطلاق"لامرفوعا:عخها

."...!حيحغبربالغضبتفسيره

""(.1-697لم)2الرمدي(("عللعلىشرحه:هذالصلكهوانظو

)القاسمي(..ووقفااوصلأالهاءبسكوذ



ولم

)1(

)1(.
"يحرجاه

أشارأنهإلا،شرطهعلىمجيئهلعدمالبخارييخرجهلموإنالحديثهذا

،والكرهالإغلاقفيالطلاقباب:ترجمةلحتالطلاقكتابفيإليه

وغيره،والشركالطلاقفيوالنسيانوالغلطوامرهحا،،والحجنونوالسكران

.نوىماامرىءولكلبالخيةالاعحال!د:الخبيلقول

ينبغيعخدهصلالهنعلىيدكإليهأشارأوالبخاريعئقهماوكل

كما،إليهيئشرولميعلقةلمكالذيوليسالدفيق،النظرإعارتهللفقيه

لايخفى.

وعنمه،استتباطهوقوه،نظرهوذقم،فقههكمالالبخاريعناشتهروقد

طلاقوقوععدمعلىالاستدلالعنعدلفإنه،هذهترجمتهفيترىكما

علىالخيةبحديثالاسشدلالإلى=عندهفيهمالنظيرالإغلاقبحديثالغضبان

الشريعة.منابوابفيالاعظمالكليئهوالحديثهذالأن،وقوعهسدم

مثاله:ماالمذكورةالبخاريترجمةتحتحجربنالحافظقالولذا

العاقلعلىيخوجهإنحاالحكمأنيجحعهااحكامعلىالترجمةهذه"اشتملت

العاقلغيرلأن؟بالحديثالاستدلالذلكوشملالذاكر،العامدالمخار

يكرهوالذيوالناسيالخالطوكذلك،يفعلأويقولفيمالهنيةلاالحخخار

ء".الشيعلى

طلاقوقوعبعدمقال!نمذهبمعيتفقالبخارجممامذهبفإن؟وعليه

الاجتهادالمجتهدينشئةواستدلالا-لنذااختلفاوإنمآ،،الغضبان

-.المطلق

إلاتيةالوجوهمنمعقولامعناهكونعلىقامبماالإغلاقحديثأنعلى

،لغيرهالصحيحمنصار-الثلاثينمنتقربكادتالتيالكنابهذافي

السند.عناجنبيلامرصخحمالغيرهوالصحجح.لذاتهالصحيحقسيموهو

فييكنلمإذاالحديثصحة)الحجخهد(الفقيهيعلمقدالحصار؟ابنقال

ذلكفيحمله،الشريعةاصولبعضأو،اللهكخابب!نآيةبموأفعةكذابسنده

الماسمي(.1.بهوالعمللمحبولهعلى



الغضب.اظنهوالغلاق:قالثم،"!أ(غلاقفي":داودانجوقال

ا:يقول-حنبلبنأححديعني-عبداللهاباسمعت:حنبلوقال

احمد:ولفظالعزيز.عبدابوبكر]و[)2(الخلالذكره.!والغضسب

الحضحب،يعشي

أ،)3"عبداللهوابا،دريد)؟"وابن،محيد)3"اباسألتشبكرآبوقال

،1(

)11

)31

الم(

طأ)5

البيهقياشحكى11:)9/938(["أ)الفخح]فيحجرأبنقال01اشلهفيآلفبجر

أب!"سنذ!!جيدةنسحةشيرأيفو"اللاق"".الوجهينعلىدويآله

منفبلماأ)كالقهإ،!صدرولعله،المعجمةالغينبكسىمضبوطااداودا

غلق-الأصلأنعلىفتحهايصحهلوانظر.يغالبهالغضبفإذ!المغالبه

إشجاكاالألفاريدتثم،المظرزيطقالكياوالغضبالضجروهو-،بفتخ

هرمز:فأبنالحسنوقرأ."العقوا!منبالله"اعوذ؟وقوله"من!زاح"فيكحا

فيا"ال!اثية11شحؤاحشتهلهكما"مفخعالط"،وردعلىمتكاء<لهنشاعتدلثلمفي

)القاسحي(..الروايةفلتحررأوائلها؟من"استكال!ما"بححت

اخرتهاأ!اويمههـفي"الخلال".قبكا""غلامكلمهتضافأومنخا،حذلاريادقه

214(01)5/"الزاد"!يصخاعتهحاالروأيةالحصنفنقا!

سخةتوفيطالنحوفيالفارسيدرلحتويهبنجعفربنعبداللهصححد،ألو:لعله

الخبلاء!أعلامو"س!رأ(،ألح-)2/113الرواة""إنباه،انظر30لالح

/13(!31-.1)532

321.سنهتوفي،التصانيفصاحبدريد،بغالحسنبنمحمد،بكرابوعو

79(.-151/69اضبلاء((اأعلامو"سير01(،0-29)3/"االرواة"إنجاه:انظر

لوفيب"نفطويه"،الضتور،عرفةبنمحمدبنإبراميم،عبدادلهأبو.لعله

الخلاء"اعلاموأ(سير182(،-)1/176ا"الروأة"إنساهاةانظر323-سخة

75-76(.الم)3



.(1إكلاقفيعتاقولاطلاقلا":قولهعن،النحويين،طاهرأ1(وأبا

رأيه.عليهانغلقأكرهإذالانه؛الاكراهيريد:قالوا

.والمجنونالمبرسم)2"المعنىهذافيويدخل

لان؛الغضبفيهويدخل:فقالأيضا؟والغضب:لبعضهمفقلت

بهينغلقمماعليهمادخلوالاخر،الاكراهأحدهما:وجهانلهالإكلاق

عليه!رايه

"باب:صحيحهفيقالفإنه؛البخاريتبويبمقخضىوهذا

بينيفرق،((")!والمجنون،والسكران،والحكره)3(،إكلاقافيالطلاق

كلاممقتضىايضاوهو5.الوجوهذهوبينالإغلاقفيالطلاق

،(!الغلقونذرالشلقيمشوالغضباللجاجنذريسميفإنه؛الشافعي

.اللغةأ6(أئمةمنواحدغيرقولوهو،الغضبنذربهيريداللفظهذا

،1(

"2(

،3(

الم(

)!(

)6(

الخحوي،الإمام،الححمداباذيمحمدبنالحسنبنمحمدطاهر،أبو.لعله

033(.-503932،-03؟)15/السير"1خانظر3360سخةتوفي

.()القاسمي.مبرسمفهو-بالضم-ئرسم،فيهالجهذيعلة-ةبالكسر-البرسام

الكافبضمالنسخفي"هو)9/938([:"الفخح"]فيحجرابنالحافطقال

الإكلاقأنإلىيذهببأنهتصريحالإغلاقعلىعطفهوفيالراءإ.وسون

.()القاسمي.هوالخضب

فيوالذيا.اوالمكرهإكلاقفيالطلالىباب9:الأصلفيوقعكذا

إ.والكرهالإغلاقفيالطلاق"باب:وشووحهلماالصحيحلا

.(912)8/"المحتاجو"ن!اية،965()3/لا"الأمةالظر

أفيالأثجرابنكقول،بمساويهاوبلازمهفسرهبالغضبفسرهمناناعلم

كلق-رجلالصبر.وقلةالصدرضق"الغلق:)3/038([:"الهاية!

".الخلقسيء-:ككتف



الصحابة،واقوال،والسنة،الكتابمقتضىهوبموجبهوالقول

والاعتبار،،الصحيحالقياسومقتضىالفمهاء،وائمة،والتابعين

الشريعة.واصول

:وجوهفمن،الكتاباما

بمافياضذكمودكناتفنكغفىلالففوللهفياضذكملا>:تعالىقوله:احدهاا

.[522:]البقرة<قلوبكغممسبت

ابنامالكحدثنا،وكيعبنحدثنا"تفسيره":فيجريرابنقال

"لغوا.قالعبالسابنعن،وسيمعن،عطاءعنخالد،عن،إسماعيلى

.")1(غضبانوانتتحلفالطاليمين

عنا،حمزةابوحدثنا،واضحبنيحعىحدثناحميدا،ابنحدثنا

،غضبانوهو!جلعليهاخلفيمينن"كل:قالطاووسعنعطاء،

)1(

الغضب،"كثير11/462([:"الزاهر"فيالأنباريبكر]بنأبووقال

الزضا".،العس!حرالخلقضحى:وقيل

واختد.غضب،فغلق،أكضبإذافلانأكلىوقد

مجاز.وهو.نشباي،حذتهفيفغلقفلاناحتد:يقال:الليثوقال

])13/383([."القا!وس"شرحفيالزبيداينقله

حدته،فيفنشباحتذ:غلق45:9([]94للزمخشري"البلاكة!اساسومي

.()القاسمي.!إغلاقفيطلاقلا:ومنه،وأكرهضيىإذا:عليهواكلق

افيوالبي!قي)4/1533(،منصوربنوسعد)4/438(،جريوابنأخرجه

وغيرهم.(لح01/9)"الكبركما"

بعدعنهروىوخالد،اختلطالسائبعطاءبن؟ضعيفوإسعاده

.مجهولووسيتم،الاختلاط

".رسغبنإعطاء:إلى،وسيمعنعطاء9:الاصلفيوتحزف

81



.أيحتكغ()1("باللئو!دده،يؤاحذكم>:قوله،فيهاعليهكفارةفلا

فياليمينهواليصنلغوان،مالكمذهبفيالأقوالاحدوهذا

وهوالإطلاقعلىوأفضلهمالصالكيةاجلاختياروهذا)2"،الغضب

تنعقدلاالخضبانأنإلىذهبفإنه،إسحاقبنإسماعيلالقاضي

)3(
يمينه.

)1(

)2(

)3(

الأيمانمناللخوذي-المقالةهذهقالمن"وعلةجرير:ابنكلامتتحة

ما-عزمولافلبعقدكيرعلىالغضبحالفيصاحبهابهايحلفالتي

ثاقالاليحامييونسبنعمرثناقالالمروزيمنصوربنأحمدبهحدثني

ابنعنطاووسعنكثجرابيبنيحىعنالزهريسليحانابيبنسليماذ

الدارقطنيوأخرجهغصت.فييحين"لا:!جاللهرسولقال:قالعباس

.)القاسحي(.سنذكرهكحا

اليمينلخو:الشافعي"وقال])243،[:!الأمة"رحمةفيالدينصدرقال

عند،واللهوبلى،واللهلا:قولهفيعندهذلكيسصؤروإنما.يعقدهمالم

وأماضعلىكالتسواءقصد،غيرمنواللجاحوالغضبالمحاورة

أحمد".)القاسعي(.عنروايةوهي.مستقبل

رشدلابنالمجت!د""بدايةةاسحاقبنإسمماعيلالقاضيلقولوانطر

.)21/839

روايةفياحمدألامامقال])3/2!([:"الموقعينإإعلامفيالحؤلفقال

القاضيوهوقولداود،أبوفسرهوكذلك،الغضبهوالإغلاق:حنبل

كدهوهي،منهمالعراقأهلومقذمالمالكيةإئمةأحدإسحاقبنإسماعيل

يمينوفياليحين،لغوفيالغضبانيحينفادخلايضا،اليمينلغومن

اي!ندلسي،بزيزة]ابن[وهو،عنهعبدالحقاحكامشارحوحكاه،الإكلاق

الايحاذذ،الصحابةمنوكبرهمامسعودابن]و[عليقولوهذا:قال

فيه-بإسناد!الدارقطنيلمسننوفي،تلزملاالغضبحالفيكلهاالمنعقدة



لغو"إذ:وعائشةعباسابنقولوبينالقولهذابينتمافيولا

وغيرهاعائشةوقول")1(،واللهوبلىواللهلاالرجلقولهواليمين

فيتجين،عليهحلفكمايعتقدهالشيءع!الرجليمين"إنهايضا.

بأنهااليحينلخوفسروالذي،اليمينلغومنالجحيعفان")2"؛بخلافه

اللغو.منالآخرينالنوعينبأنيقولالغضبيخحيز

لكمسبامقابلااليمينلغوجعلسبحانهاللهفإذ،الصحيحهووهذا

خلفكمايظنهالشيءعلىوالحالفالغضباناذومعلوم،القلب

يكسبلم-،اليمينعقدغيرمن-واللهوبلىوالله،.والقائل،عليهه

بلفطاالمؤاخذةرفعقدسبحانهواللهولاقصدها،،اليم!هنعقد!لبه

لحؤاخذةاتجو!فلا،يقصدهولمالقلبيكسبهلمللسالأعلىجرى

لخومنأظهزالغضبانلغو:يقالقدبل،بهالحؤاخذةالدهرفعبما

تعالى0اللهشاءإنبيانهسيأتيلما؟الأخيرينالقسمين

)11

،2(

لافيحاحمتاقولاغضبفييمين"،يوفعهعباسابنحديثمنلين

.عباسابنقولفهورفعهيصجتلمإلطوهو".يملك

فهذا،مسروقبهوفسره،بالغضب،إكلاقفىطلاقالا1:الشافعيئفسرقدو

الإكلاقفسرواكلهـماسماعيلوالقاضيداودوابووأححدوالشافعيمسروق

بشدةالقصدبابعليهأكلققدالغضباذلأنالخفسير،أحسنم!وهو،بالغضب

(.)القاسمي.الغراءالرسالةهذهحوتهماتفصيلهاتتقةوله."كضبه

66631(.البخا!ىفأخرجه؟عائشهقولآما

منصو!بنولععيد)4/428(،جريرابنفأخرجه:عباسابنقولوأما

ضعف،فيهلإسخادوغيرححا(1534)4/

جريروابنحوواخرجه05(.-)01/94"الكجرى"فيالبيهقيعندبحعخاه

وغيرحم.والحسنو!جاهد،،عحاسابنعن43،1لأ-)،/33؟

01



فصل

أددهديعجلولؤ!>:سبحانهقولهءالكتابدلالةمنالثانىالوجه

ينصتلاالذجمطف!نذرجل!تملتهمإلقضىلخيربالهوأشتعحاألشرللناس

.[11:]يون!صا(ا*يغمهولفطغيعهتمفينالقد

لولدهالإنسانقولهومجاهد:عننجيحابيابنتفسيروفي

لهميعجلفلووالعنهم(،،فيهتباركلا"اللهم:عليهمإذاغضسبوماله

لأهلكهم.،الخيرفييسحجابكما،ذلكفيألاستجابة

فيتأثيرهالذيالدعاءسببانعقادمنمانغاالغضبآنتهض

يجيبسبحانهاللهفإنأحكامها،فيالأسبابتأثيرمناسرعالإجابة

،عقودهولاطلاقهيصحلاومن،والمبرسم،والسفيه،الصبيدعاء

يقصدهلمالغضبالطلأنسيحا،الدعاءكونمحعقدالغضبكالطفإذا

يدهوقطعمالهوذهابواهلهنفسهإهلاكيخخار،عاقلأفإذ،بقلبه

لاانالعليمالعزيزرححةفاقحضت،بهيدعوبماذلكوغيرورجله

لهالحاملبل،منهقصدغيرعنلأنه؛دعاءهيجحبولا،بذلكيؤاخذه

الشيطاذ-منهوالذيالغفسبعليه

داود)1"ابورواهالذيبالحديحساعليكمينتقضهذاإن:قملفإن

35(.34-)15/جريرابناخرجه)1،

الصالحين!9!ياضفيكحا"3،[])90أيضامسلمو!واه1)1332([،

)القاسهي،..([ه01])
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ولا،أنفسكمحلىتدعوا"لا:قالانهع!الثبيعنعبداللهبنجابوعن

لا؛خدمكمعلىتدعواولا،اموالكمعلىولا،أولادكبمعلىتدعوا

".أعطاهإلاشيئافيهايشأللاساعةلله1منتوافقوأ

بينالفرقاقتضتالآيةفإن؛والحديثالآيةبينتنافيلا:قيل

لدوالحديث،بهدعامالايختارالذيالغضبانودعاءالمختاردعاء

إلاشيئافيهايسألىولاداعئا،فيهايردلااوقاتاسبحانهدلهاذعلى

خشية،مالهاواهلهاوئفسهعلىاحدهميدعوانالا!مةفنهى؛اعطاه

.له)1"فبجاب،الساعةتلكيوافقان

بالخير)12(،كالدعاء،يجابماكثيزابالشرالدعاءأنريبولا

له،يستجابفقدذلكمع]و[وعدواناظلفاغيرهعلىيدعووالانساذ

صفةمنضده!اجابة،الوححةصفةمنالخيردعاءإجابةولكن

الغضب.تغلبوالرححة،الغضب

01الجحلةفيالسببانعقادعدمفيمؤثرالغضبانوالمقصود

لإلفسنبالخيزوكانبألشر!عاءهألا!ن!من>ولدخ:تعالىقولههذاومن

إفيبالشروأهلهئفسهعلىيدعوالرجلوهو،[11:]الإسواءملإ(اسلمجولا

الغضب.حال

)11

)2(

276(.)1/("والحكمالعلوم"جامع:انظر

اثبث0ماالحوابولعلبالخير!.الدعاءمايجاب"كثيرا:اياصلفي
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ضل
قال-غضب!اسفاقومهإكموسىرجعولما>:تعالىقوله؟الثالثالوجه

مجرة-أخيهبرآسضذوحلولأوال!رلبهمأضأعقتضبغدىصنخلفتموقبثسما

لأغداثىفلا!تمثصتيقئلونفوكادوشتضعفوذالقؤم)نأمابققالإلية

.[031:]الاعراف(اس!*آل!ينلقومىغتجعقنيولا

ليلفييكنلمعليهاللهصلواتموسىانبالايةالاستدلالووجه

الأرفك،إلىراسهعلىمن،كلامهفيها،تعالىاللهكخبهاالواخا

إسرائيل،لبنيمصلحةفيهكانولا،لذلكمنهاختجازا-فيكسوها

ذلكعلىحملهوإنما،اخوهوهووراسه)1(،بلحيتهجزةولذلك

كانإذفعل؛بماعليهيعتبولمبه،سبحانهاللهفعذرهالغضمب،

غيرعنهفالمتولد،واخخيارهالعبدقدرةعنالخارجالغضب!صدره

يوضحه:.بهورضاهاختيارهإلىمنسوب

أخذالغضبموسىعنسكتولقا>:قولهوهو:الرابعال!جه

.[154:]الأعرافلواح(ألا

تنزيلا<؟سكت؟قولهإلى"سكن":قولهعنسبحانهفعدل

لا،افعل.لصاحبهيقولالذي،الناهيالامرالسلطاذمنزلةللضب

لسانه،علىالمتكلم،فيهالناطقالغضبلداعيمستجيبفهو.تفعل

وراسه.بلحيتهحاروذجزولذلك:الصوابولعل.الأصلفيكذا)1(
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يأمرهكضس!عليهيخسلطلمالذيالمكرهمنيخذربأناولىنهو

الله.شاءإنهذابعدتقريرهسيأتيكيا،وينهاه

يكنلم،لهالخاهيالآمر،لسانهعلىالناطقهوالخضسبكانوإذا

يتمفلا،ورضاهاختيا!هإلىمنسولاالحالهذهفيلسانهعلىجسىما

.)1(اثرهعليهمن

نرعألشتطنمنيخفغنتثو)ما>:دعالىاقولهةالخامسالوجه

.القوان)2(منمواضبعثلاثةفي2(03ة]الأ-كم.أف<باللهفاشخعذ

شتماوطلاقمن،غضبهشدةحالفيالغضبانبهيتكلموما

يكنلممايقولاذإلىيفحئهفإنه،الشيطاننزغاتمنهو،ونحوه

علىالشيطانالقاءمنذلكاذعلمعنهسسريفإذا،لقولهمختارا

.واختيارهبرضاهيكنلممفا،لسانه

رجلينارالصحيحفيكما،منهواثره،الشيطانمنوالغضب

فقال،اوداجهوانتفختاحدهماوجهاحمرحتى!ي!النبيعندأستبا

منباللهأعوذمايجد:عنهلذهبقالهالوكلمةلأعلم))إنيةلمجم!الخبي

أث!ل!

)؟،

مههـصولة."من("ولعل.الأصلفيكذا

فضلتسورةفيوالئاني03[،0:]الاية:الأعرأفسورةفيالاوكالحوصع

مقبكأعوذرثاوقل>.المؤمخون!ورةفيتعالىقولهوالئاك36[،:]الآية

.[89-79:صونالمم]ش-(7تحصزونأنربفيعغوص،شآلشيطينهمزت

أ!نلي!اياتئلاث"فهذه13(:>1/لاتفسيوهفاتحةفيكثيرالنقال

معماها!.فيرالعة

؟1



.")1،الرجيمالثيطان

وإن،الشيطانمنالغضب"ان:قاللمجحمالنبيانالسننوفي

احدكمكضبفاذابالماء،النارتطفاوإنماالنار،منالشيطان

فطميتوضا")3".

اختيارمنيكنلم،الشيطانإلجاءمنواثرهالسببهذاكانوإذا

حكمه.عليهيخرتبفلاالعجد؟

1(لم

)2(

صردب!سليمانحديثمن)0261(ومسلم)4806(،البخاريأخرحه

عخه-اللهر!ي

"الاحاددىعاصمابيوابن(،)6/168وأحمدأ؟478(،داودأبوأخصجه

والطبراني)2/703(،"الصحابة"!عجمفيقانعوابن6؟(،لح)2/"وا(حمئاني

عنهاللهرضيعروةبنعطيةحديثمنوكيرهم167(الم)7"الكببر!!ي

ضعف!.فيهجإسخا؟

العهذيب"11و)2/593(،المحزان"9و21/25(،"الحجروحين"وانطر.

.(لم2180/(االمداويول،)82!(!الضحيفةالسلسلةو"،(51لح)3/
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افصل
:)1(وجوهفمنالسنةدلالةفاما

كيولاعتاق"لاطلاق:قولهوهو،المتقدمعائشةحديث:احدها

."إكلاق

،الإكراههو:الحجاراهلفقالالاكلاقأ2"،افياختلفاوقد

)1(

)؟(

الذيبالنيه""الاعمالوهو:رابعوبقي،ثلاثةالسنةدلالةوجوهمنذكر

عارته،نقلتقدمكماالغضباذطلاقوقوععدمإعلىالبخاريبهاستدل

شرح!ا.فيحجراب!وكلام

الاتي.التالمحعالوجهفيإليهاشادوقد

غضبا[،فىلايحين9مرفوعا:عباسابنحديثوهو:خامسووجه

قبل.حكيناهكماواللارقطنيجريرابناخرجه

والحخلوبالصحتوهطلاقإلاجائزطلاق"كلىحديث:وهوسادسووجه

ضعيف.كرلب:وقالمرفوعا،هريرةأبيعنالترمذيرواه"عقلهعلى

هوبل،ايضاالغضبانيتخاولأنهإ،،بالسكرانفسروإنعقلهعلىوالمخلوب

اثاروأمافصلةترجمةمنالثانيالوجهفيموضحاللحصنفستراهكصا،أولى

(1.)القاسمي.الصحابة

!0و!؟/-53(،52و)1/3(،لأ6-1لأ5)2/"الموقعينإعلامإ:انظر

العليل"وداشفاء،2(51-412و)5/،(566)3/المعاد"و"زاد،(15-

،3(0"-753وأ3/،(1/902)![لسالكينو"مدارج،(11/904-014

591(-)491المحبين"و"روضة565(،-)2/563ا،المرسلةو"الصواعق

للمصخف.

،،41)1،الخحليلو"إبطال(،الف!اوىمجموع-2424/)5"الملامو!رفع

آ،.3123/للزيلعياالرايةو"نصب
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بكلمةالثلاثجمعهو:طائفةوقالت،الغضبهو.العراقاهلوقال

.الانوار")1""مطاليعكتابصاحبالثلاثةالأقوالحكى+واحطة

المطلقانوهو،التغليقمناخذهالثلاثبجمعف!رهالذيوكأذ

،البابغلقمنوهو،عليهماالدينصاحبيغلقكماطلاقهغلق

لهيجعلفلم،الثلاثبجمعهالرحسمةبابنفسهعلىأكلقفكأنه

فيهيملكطلافاملكهإنما،بهرحممة،إياهئصفكهولم،ذلكالشارع

.وقدره،ووضعه،وقخهفيعليهوحجر،الدخولبعدالرجعة

فيه.جامعهاطهيروقتفيولا،الحيضوقتفيإياهيملكهفلم

غيرقدفيكون،الدخولبعدعوضلا)2"بغيريبينهااذيحتكهولم

لاطلقةطالقانتلها:قالفلوالجمهو!،عندوهذا،الكلامصفة

الرجعة.له)3"وثبت،ذلكلغى=بائنةاوطلقة،فيهالي!جعة

1(لي

،2(

،3(

.،الكتبدارنسخة-378)ق/

الموطأ،كتابمن[ستغلقمافتجفيالاثارصحاحعلىالانوار"مطالعوهو

سنةالحتوفى،فىقولبنيوسفبنإبراهيمإسحالىلابيااوالبخاريومسلم

الانوارا،"مشارق:عياضالقاضيشيخهكضالبموالعلىوضعه956.

.خلافبينهماالعلاقةوفي.كئيؤامهواسخفاد

052،،)02/النبلاء"اعلامولاسير)1/62(،الأعياذ"ويات9انظر:

كريب"تفسيرتحقيقومقدمة9!7(،!2/للسخاويااليرضحةوأ(الأجولة

.(1/011)حبجبلابن"طااليو

.(2/431)!رلأنواارؤامشا"ش-ايفحا-لماقلإكلاا"للفظنظروا

يألانها،الاتيوالحثالوالسياق.الكلمةوجهلييتبينولم.الاصلفيكذا

رجعة.بغير:الحرادأنإلىويشيران

.""وثبتت:الصوابولعل.الأصلفيكذا
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.واحدةمرةفيالثلاثجمغيملكهلموكذلك

لممنحجةمنذلكوكانوهذا،وهذاهذافيعليهحجربل

طلاقلأنهأأ(،واحدةبكلحةالثلاثولاالححرم،ق3الطايوقع

التصرفنفوذيمنعالشارعوحجرشرغا،صاحجهعلىمحجور

الصالبة.العقودفيالتصرفنفوذيمنعكما،وصحته

وقوعكلامعلىذ!هـوهاحجةثلالثينمناكثرمنحجةفهذه

011فيهالصطلقعلىالححجورالطلاق

لكونه؛الحلاثبجمعالإغلاقفسرواهؤلاءانهناهاوالحقصود

الخالخة+اليرةفيلاإعليهاللهيغلقهلمالذيالرحصةبابنفسهعلىا-مملق

وحرو،ا!إبق3إغامنمماخوذالإغلاقفقالوا:الآخرونوأما

عليهاغلقوالذي،المنفرحالأمرضدالمغلقفالامو،وإطباقهإرئاجه

نإاميرعلىأكرهالذيفالحكره)3(،عليهوفتحلهفىجالذيضدالأمر

بابحمليهاغلققد-أ3"إليهاكرهماالضررمنلهحصلوإلايفعلهلم

ابوابإغلاقبمعخىحقهفيفالإغلاق،عليهاكرهلماوالإرادةالقصد

)11

)؟،

طما)3

اللهفاذ("و"إغاثة271([،-2لح1ل!])5المعاددأ)زادكتابعلىالواقفيرى

([لح-039-37،48])3/الحوقعجر(1و"إعلام-936([،لح])1/60الكجرى

فعليهالخوسعأ!ادفصز،الأطرافواسعةةالذيلسابخهوحججهادلكادلة

.(>القاسمي.مخداولة،تحاسبحصدهمطبهوعة،الصؤتفللإمامركنها،بمراجعخها

.32()0("القيمابنلعلوم"التاقريب:فانظر

)القاسمى(..الخا"عإاغلق"قدخبرهصبخدأ

"عليهإ.:المطبوعةوفي.الأصلفيكذا
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الذيوالفعلالقوللإرادةمئفتحاقلبهيكنفلم،لهوالارادةالقصد

بحيث؟والاختيارالإرادة)1(فطلقفليس،لاختيارهماولا،عليهأكوه

بل،يحكلملمشاءوإنتكلمشاءوإن،يطلقلمشاءوإنطلقشاءإن

عليه.اكرهقدللذيإلاالارادةبابعليهاغلى

شئت،إنلياغفراللهم:أحدكميقل"لا.حك!ي!النبيقالولهذا

."أ2"لهمكرهلاأللهفإن؛المسالةليعزمولكن،شئتانارحمنياللهـم

الذيالمكرهبخلافشاء،إذاإلايفعللااللهاذ!يوالنبيفبين

مطلقكاذإذاإلايشاء،مايفعل:يقاللافإنه،يشاؤهلامايفعل

فلا.،معينبفعلألزممنفأماالمختار،وهو،الدواعي

قسضالا،المختارقسيمويجعل.مختارغيرالمكره:يقالولهذا

الثاني،بالقصدواختياراإرادةلهاذيعنيفإنهمختاراسصاهومن.مف

،عليه،اكرهمابفعلإلالهخلاصولاالشر،منالخلاصىيريدفإنه

.الأولبالقصدلاالثانيبالقصدلهمريدافصار

فهذا،وقصدهيقولمامعرفةمنالغضبيمنعهالذيوالغضبان

والمجنونالمبرسمبمنزلةالحالهذافيوهو،الاغلاقاعظممن

نفسه،يقتللاالسكرانلأن؛السكرانمنحالأأسوءبل4والسكران

نزاعفيهيتوجهلاوهذا،ذلكيفعلوالخضبانحملو،منولدهيلقيولا

قطعا.القسمهذايتناولوالحديث،طلاقهيمعلاانه

،1(

)2(

.(أالقاسحي."لس!"خبر

.()القاسمي.هريرةأبيع!])089!،[البخاريلواه
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:أ"أاقسامئلاثةالغضب:فنقول،وحينئذ

عليهيتغيرلابحيث،واوائلهمبادئهللانسانيحصلاذ:احدها

وقوعفيإشكاللافهذا،ويقصدهيقولماويعلم،ذهنهو،،عقله

ترددبعدذلكمنهوقعإذاسيماولا،عقودهوصحة،وعتقه،طلافه

/فكره

بابعليهينغلقبحيث،نهايتهالغضبيهيبلغاذ:الثانيالقسم

فيخلافايتوجهلافهذا،يرياهولايقولمايعلمفلا،والارادةالعلم

.تقدمكما،طلاقهوتموععدم

مايعلملمحتىعقلهالخضباكتالفإذا)2(،العقلكولوالخضث

اقوالفإن،الحالةهذهفياقوالهمنشيءينفذلاانه!يبفلا،يقوأط

)1(

)؟(

وليس،النفسحرجدالإغلاق:قالحيثالمرابطابنعلىيرذالتقسيمبهذا

لكللكانالغضباذطلاقوقوععدمجا!ولولحعتلهفارقلهوقعمنكل

"الباري"فتحفيالحافطنقلهكضبانا".كخت:جناهفيحايقولانأحل!

.])19/103[

فييدئنوالحرءفهحه،كحاإطلاقهعلىليسالغضبانالزدووجه

ومواضععشر،والرابععشرأالحادىالوجطفيالحؤلفحققهحصا،ذلك

)القاسحي،.خر.

الحوقعين""إعلامانظر:.تيحيةاب!الاسلاملسيخاليقسيمهذاواصل

215(.)5/المعاد"و"زاد0(،0)3/

)265(."القرانو"أقسامو)3/3!(،(،175)2/"الموقعينإعلاملا:انظر

2(:لأ،2أ؟12"المنطقإصلاحدافيالسكيتابنقال

".الحلمكولالغضب.يقال،هلكهوالإنساناكتالصاة"والغول

33(.)1/لأو"المستقصى"61(،)2/"الأمثال"مجمع:وانظر



وإرادتهومعناها،،منهبصدورهالقائلعلممعتنفذإنماالمكلف

بها.للتكلم

وهذا،والسكران،والمبرسم،والمجنهون،النائميخرجفالأول

.الغضبان

لافإنه،البتةمعناهيعلملاوهوباللف!تكلممنيخرج:والثاني

.مقتضاهيلؤم

.بمعناهعالفاكانوإن،مكرفابهتكلممنيخرج:والثالث

فتعدى،المرتبتمنبينالغضبفيتوسظمن:الثالثالقسم

موضعفهذا،كالمجثونصاربحيثآخرهإلىلنفولم،مبادئه

النظر.ومحل،الخلاف

التيوعقوده،وعخقه،طلاقهنفوذعدمعلىتدلالشرعيةوالأدلة

بهفسرهكما،الإغلاقمنفرعوهوو[لرضا،الاختيارفي!ايعتبر

.وجوهمنذلكعلىالكتابدلالةذكرناوقد،الأئمة

:وجوهفمن،السشةدلالةوأما

.()1دلالتهوجهذكرتقدموقد،عائشةحديث:احدها

بنعمرانحديثمنمستدركهفيوالحاكمأحمد!و[هما:الثاني

كفارةوكفارته،كضبفينذر"لا:ع!ث!اللهرسولقالةقالحصين

16-91".)ص:)1(
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)11
.طوقوله،اصحيححديبوهو4("ية

فيكاذإذابالنذرالوفاءوجوبالغىع!ي!انه:بهاالاسمدلالوجه

بالنذور،الموفينعلىأثنىوتعالىسبحانهاللهانمع،الخضبحال

يطيعاننذر"م!.وقال،بنذرهبالوفاءاللهلطاعةالناذرع!يوالنبيوامر

.")2"يعصهفلايعصيهأننذرومن،فليطعهالله

بالوفاءرسولهوامر،بهاوفىمنعلىاللهاثنىالذيالنذركانفإذا

لمالغضباذلكون،انعقادهفيالغضباثرقد=طاعةمشهكانبما

،1(

)2(

واهل])6/247([!أححدالإمامورواه،عمرانعن"3([])!هالنسائيرواه

.)القا!ممي(.الخ"معصيةفينذر"لا:بلفظعائشةعنالسخن

شديدضعفعلى"ومتنهإسنادهفياضطرابعمرأذحديثوفي:قلت

رواته.أحدفى

عديلابنو"الكلامل"044(،)1/"حاتمأبيابن"عللانظر:

الخل!ل"و"إرواء)9/83(،للمصنفداودا"أبىسننو"تهـذيب)6/302(،

/8(21101)213-

لمالؤهريلأن،يصحلاالحديث"هذا:الترمذيقال،1عائشةوحديث

،.سلمةأبيمنالحديثهذايسمع

.الحفاظم!جماعةواعله

15/)للدارقطخيلماو"العلل،(052أللخرمذيا[الكبير"العللةانظر

)11/587(،الاري"و"فحح9(،لح-)4/29داود"ابيوداسنن73/ا(،ف

.هجر(ط98-8لأ)3/،الطيالسيو"مسند،(175)4/ا"و"التلخيص

!عالسخنوأهل])6318([،والبخاري])6/36([،احمدالامامرواه

أالقاسمي،..عائشة
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الأولىبطريقفالطلادث-الغضث)1"إتيانهعلىحملهوإنما،يقصده

لأح!ىهوا

اليمين؟كفارةعليهر!دبفكيف:قيلفإن

عليه،ومقتضاهموجبهترتبعلىيدللاعليهالكفارةترتب:قيل

إذاوالمجنوذالصبيئمالفيتجبولهذا،التكلجفتستلزملاوالكفا!ة

وتجبمحطئا،اوناسئاالصيدقاتلعلىوتجب،غيرهأوصيذاقخلا

منيلزمفلا-،الأكثرينعند-ناسئارمضاننهارفيوطىءمنعلى

.الغضبانكلاماعتبارالكفارةترتب

عدم:ومنصوصه((،الغلق"نذر!الشافعييسميهالذيهووهذا

لهوحكي.الكفا!هوبينبينهيخيربل،بهحلفإذابهالوفاءوجوب

كما،حنثإذابهالوفاءيتعيناخروقولعيئا،الكفارةبتعيناخرقول

عنالروايتينواشهر)3(،مالكقولوهذاوالعتاق)7(،الطلاقيلزمه

.-أ؟(كا
حنيمه.بي

القاضييقضي"لا:قالانه!حوعنهالصحيحفيثبتما:الثالث

لموعلحهقصدهفييؤثرالغضباذولولا"،(")غضبانوهواتنينبي!

)1(

)2(

)3(

ل!4(

)5(

أثبت.ماالصوابولعل.لمابيانلم:الأصلفي

.(8445/ليلىو"الحجموع،965(-658)3/""الأم:انظر

3/922(.زللباجي"الحنتقى/ا:انظر

)82-83(،الحسنلحححدبنالكبيرا"الجامعانظر:

.،5/526(

])4/9"أ([:!تلخيحالحبير/افيحجراب!تالحافظقال
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الغضب.حالالحكمعنينهه

علىكضيهحالفيالحاكمحكمصحةفيالفقهاءاختلفوقد

الثه.شاءانبعذسنذكرهااقواليثلاثة

)القاسمي(.".بكرةأبىحديث

171(.الأومسلم6(،لأ)93الحخارياخوجه

وصوابهب،شائعخطأوهو،حجرابنكتابتسصي!ورداتكذا:تنبيه!؟

الحبيرا."التلخيص
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:وجوهفحن،الصحابة]ثاروأما

:قالانهعباسابنعنصحيحهفيالبخاريذكرهماأحدها:

.")1(اللهوجهبهيبتغىماوالعتق،وطرعن"الطلاق

المقصتود،الغرضوهووطبر،عنكانفيماالطلادافحصر

له.وطرلاوالغضبان

لغو:اصحابهوقولقولهنظيزعباسأبنعنالطلاقفيوهذأ

.2(أغضبانوانتتحلفاناليمين

)1(

)2(

ناللرجلينبغيلاأنهأي9])9/393([:"الفتح["فىحجرابنالحافظقال

دائفا.مطلوبفإنهالع!ق،بخلافكالنشوز،،الحاجةعندإلاامراتهيطلق

فحل(".منهايبنىولا:اللخةاهلىقال:الحاجة-:بفتحتينوالوطر-

:عباسأبنقول()صعنى])3/53([:االموقعين)إعلامفيالحؤلفوقال

وقوعه.ف!الحطلقمنكرضعن:ايوطرلعنالطلاق"إنما

ذإ،لهالرسولدعاءوإجابة،عنهاللهرضيفقههكحالمنوهذا:")قال

اللهيؤاخذنالمولهذابها،اللافظلقصدموجبات!اعليهايترتبإنماالألفاظ

كقول،الطلاقايمانفيباللغوادلهيؤاخذلاوكذلك،...أيماننافيباللغو

أفعل،لايلزمنيوالطلاق،أفعللاالطلاقعليئ:ضكلامهعرفيالحالف

اليمجن.لعقدقصمكيومن

الطلاقفيمجناللغو،يمينبهينعقدلاجلالهجلالرباسمكانإذابل

القولنأحدوهذا،باللهالحلفمنحرمةاعظميكونولاينعقد،ألأاولى

)الماسحي(.".الصوابوهوأحمد،مذهبفي

8(.:)صوطاووسعجاسابنالولتخريجتقدم
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انهعتحانع!عثماذبناباناعنروىالؤهويان:الثانيالوجه

.)2(الصحابةمنمخالفلهيعرفولا،أ"أالسكرانطلاقرد

احمدالإماماليهر-الذيوهو!هالصحيحهوالقولىوطذا

فإنمابالطلاقفيهيأمرلاوالذي:طالبابيروايةفيقال.أخجراأ3"

حر!ها:خصلخيناتىقدبالطلاقيأمروالذي،واحدةخصلةأتى

)1(

)2(

)3(

فيوالبيهقي03(،)5/شيبةأبيوابن311،،)1/!نصوربنسعيدأخرجه

وكيرهم.935()7/"الكبمهـكأ"

أبيالإماموذكز،الحديثأكحلعندخلا!تالانم!الاهـهريسماعرفيئ

!بيريلكأط،السطععدمعلىالاتفاق-تعالىاللهرحمه-الراريحاتم

نىكلامهمكئستفادكما،فح!ب،فأعحابهصاالرافقيزرعةوابوثوالفاقه

آخر"!وفييم

ودحيم،ا،الذهلي.منهم،جماعةالسماعإثحاتإلئذهبفقدوإ،

أخا.باأننصازاالأخيرلهواننمهحر4الدمشقيررعةوابو

لأ(،ا)"/"والحعديلو"الج!!ح(،291-)918ا("الحراسيل:انطر

05(.9-805)1/"الدمشقيشرعهأي11!ار!حو

اضهـ.مقاملهذلكوتحرير،!حتعا!ضةوعدمهالسماعفدلالل

!ان،مباشرةاباذع!الزهري!وايةبطليسالأنرهذانالتحقجة!اسكغت

الزطرقيروايةمنحووإنحاالأثر،لقصةباخخصارهالرواةبعض!!ذلكافمحم

القصة.سياقم!حداظاهرهوكما،ابانعبدالعزفيهـع!ب!عمرع!

.باتفاقصحيحمتصا!إسنادفحدا

.(4/191)المتذرلاب!"لإشراف"اةأنظر

ابنأ)مسانلفيكما،توففهثم،الميمونىروايةتفيدهكما،لالوقوقهـدهبعد

صالح"و"مسائل)173(،داود("ايئو"مساتل023(،)1/ا!انىءا

.(1"ه-156)؟/للقاضي("والوجهين"الروايجن:وانضر.(1"102،137-4
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.جميعها)1"تقيوانا!هذامرخيرفهذا؛لغيرهواحلها،عليه

طلاقإنأقولكنتقد.الميمونيعبدالمللبروايةفيوقال

لولأنه؟طلاقهيجوزلاأنهعليفغلب،تبينتهحتى،يجورالسكران

منكانوما،الجنايةوالزمه:قال.بيعهيجزلمباعولو،يلزمهأأقز

يلزمه.فلاذلكغير

.أقولوبهذا:بكر)2"أبوقال

الزهربحديث:فيه)3"شيءا!فع:الحارثأبيروايةفيوقال

)!،ء
.("طلاقسكرانولالمجنون"ليس:عخحانعنعثمانبنابانعن

!امام)6(،الكرخيالحس!وأبي)!"،الطحاوياخخياروهو

.)9"الشافعيقوليواحد،)8"تيميةابنالاسلاموشجخ،)7(الحرمين

،11

)2(

)3(

ك!)3

)6(

)7(

)ثم(

،9(

.([اليوقعنإعلام"منأثبئهماالصوابولعل.جميعا:الأص!!في

الموقعين""إعلام؟انظر.و"الشافي"،"الزادا:كتابيهفي،جعفربنعبدالعزيز

.2(11-12؟)5/المعاد"و"راد،(8؟41/

خطأ.وهو.في:الأصلفي

تحريف.وهو.بن.الأصحلفي

.(431)2/للجصاصا"للطحاويلعلماءا"اختلافختصر.انظر

.(948)3/القدير("و"فتج،(176)6/ا""الحبسوط:انظر

له،(381-1/531)لمالخلخيصاو"،(601-1/501)"نلبرهاا":نظرا

.!3(؟-1/333)"الصحيطلبحرو"ا

-901(،33/301،-117؟1/116؟،لم1012/"الفخاوى"مجحوع:انظر

.)365(للبعلىو"الاخحعارا!((

،6،964،106،683.396؟3-477،558،164)6/""الأم.انمظر

.93(0)5/للغزالي!و"الوسيط،(91الح"الحزنيو"مخيصر،72(1
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قاصدكيرلانه،السكرانطلاقيوقعونلاهؤلاءكاني!اذا

+السكرانمنحالاأسوايكونماكبراالغضبانأنفمعلوم؟للطلاق

اشد،هذايكونوقد،غضمبوشكر،طربشكر:نوعانوالسكر

كانكالسكرانصارحتىالخضبيهاشتدفاذااشد،الاضيكونوقد

بهويبلغ،السكرانيخذ!مالايعذرلانه،منهالطلاقوقوعبعدماولى

السكرانحالمنيشاهدكماالسكر،بهيبفغمااشدالغضب

والخضبان.

])9/3"3([:داالباري!فتحفىحجرابنالحافظفال:القاسميقال

الشعثاء،ابوكعمحاذ-:ايضا-السكراذطلاقوقوععدمإلى"وذهب

ابياابنذكوه،عبدالعزيزبنوعمر،والماسم،وعكرمه،وطاووس،وعطاء

والمزني،،وإسحاق،والليث،ربيعهقالوبه،صحيحةبأسانيدعخهمشيبة

لا.الطحاويواخخاره
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فصل

:وجوهفمن،الشريعةواصولالاعتبازواما

ماعلىأدلةلكونها،الاقوالعلىترتبتإنحاالمؤاخذةأن:الأول

بائلغو!التايؤاضذكم،>:تعالىقالكما،وارادتهكسيهم!القلبفي

سببفجعل225(،:]البقوة(قلوبكغممسبثبمايواضذكمولبهنأيصتكغ

علىجرىومن.وقصدهإرادتههووكسبه،القلبكسبالمؤاخذة

غيراووسكبرغصبلشدةيلواختيار،قصدغيرمنالكلائملسانه

قلبه.كسبمنيكنلم،ذلك

بعدراحلتهبوجودفرحهاشتدالذيسبحانهاللهيؤاخذلمولهذا

أنتاللهم:وفال،الفرحشدةمناخطأوجدهافلمامنها،الإياس

فلمقصد،غيرمنلسانهعلىاللفظهذافجرىربك)1"،!اناعبدي

.القارىءلسانعلىالقراذفيالعلطيجريكما،بهيؤاخذه

كانإذيؤاخذ؛فلمفأخطأ،الصوابقصدهذا:يقالقد،لكن

.للطلاققاصدفانه،طلقإذاالغضبانبخلاف،بهتكلمماضدقصحد

اللهرسولقال:قالانسعن2((لأ])46مسلمرواهالذيالحديثإلى[شا!ه)1(

راحلتهكانتأحدكممنإليهيتوبحينعبدهبتوبةفرحاأشدالمللهةمجيهيه

شجرةفأتىمنها،فأي!،وشرابهطعامهوعلي!امنهفانفلحت،فلاةبأرض

قائمةبهاهوإذكذلكهوفبينما،راحلظمناي!قدظلها،فيفاضطجع

ربك.وأناعبدجمماانتاللهم:الفرحشدةمنقالثمبشطامها،فأخذ،عده

أالقاسحي(.."الفرحشدةمناخطأ

9؟



المختارالقاصد،يقولبماالعالمالغضبانفيكلاملا.قيل

اشتدالذيفيالكلام!انما،الزوجةمعالبقاكالمكروهدفغالحكمه

إبه،للتكلممختارايكنلمبماالتكلمإلىالشيطانألجأهحتىغضبه

يوضحه:.يفعلهالغضبلولايكنمالمفعلإلىيلجئهكما

إليها،ملجأ،عليهامححولهوفيهالإرادةانوهو:الثافيالوجه

حقيقة،وإرادةقصدالهفإن؛منهحالأاحسنالمكوهبل،كالمكره

ايقعلمفإذا،الحقيقةفيقصالهليسوهذا،عليه4محموهولكن

يوضحه:0الوقوعبعدمأولىهذافطلاقالمكرهطلاق

بالطلاقالحكلمعلىللمكرهالحاملالأمبرانوهو:الثالثالوجه

يقصدإنمامكرفاالحتكلمفإن؛بهالتكلمعلىللغضبانالحامليشبه

قدكانإنحصولهمناو،بهيباشرلمإنبهأكرهماتوفعمنالاستراحة

به.اكرهماالممنلراحخهقاصدابالطلاق.مو-)1(.!ول دسكلم،سهسيءباسره

مافيقول،بححلهيأثمالغضببهاشتدإذافإنه،الغضبانوهكذا

فيعحخريح،الغضبحرارةنفسهعنليدفع،يفعلماويفعل،يقول

ويلقي،ثيابهويشق،قوياصياحاويصيح،وجههيلطموكذلك،بذلك

علىيدعووكذلك،عنهلحملهوالقاغ4الغضبلألمدفغا؟يدهفيما

والدعاءو[لاستدعاءالطلببصيغةيتكلمفهو،إليهالناسواحبنفسه

وهوالإنشاءبصيغةيخكلمفكذلك،الحقيقةفيلذلكطالبغيروهو

باشرهقدكان"إنةالمطبوعةوفيمخه"،شيءشبهقدكانإن11+الأ!لفيئ11(

أعلم.والله،أثبثماالأقربولعل.بشيء"
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لمعناها.قاصل!-ممير

انهمخواصهميعلمبأمويىالغضبعندوغيرهمالصلوكيامرولهذا

يمتثلهفلا،مقتضاهايريدونلاوانهم،الخضبلحرارةدفغابهاقكلحوا

غضبهم.سكنإذاذلكعلىفيحماونهم،يؤخرونهبل،خواصهم

صديقه،أوبولدهليبطشيقومالخضبشدةوقتالرجلوكذلك

السكراذيحمدكما،ذلكبعدفيخحدهم،ذلكوبينبينهغيرهشيحوك

الحالة.تلكفيبفعلهيهغماوبينبينهيحولمنونحوهصاالمححومر

اكرروهوبل،و،يريدهالغضبيسحدعيلاالعاقلاذ:الرابعالوجه

رايتماما،ادمابنقلبفي"جمر!ع!.النجيقالكماوهو،إليهشيء

،1()1(!اوداجه؟وانتفاخعينيهاحمرارمات

بغيرفيهناشىءفهو،قلبهفيالجمرةإلقاءيقصدلاوالعاقل

لم،وغيرهبالطلاقالتكلمعلىالحاملالسببهوكانوإذااختياهـه،

السببإرادةانكماوهذا،وإرادتهاختي!ا!هإلىمضافاايضاذلكيكم!

يوضحه:،للمسب!كراهةوبغضهالسببفكراهة،للمسببارأد

الصلادعليكهأنه]>1921([والخر!ذي2!([،-51/]الحأححدالاطمرواه)1!

)الاسحي(.."ال...جمرةالغضبإنألا11:خطبففيقالأسسلاموا

إ.!حيححسنحديث"هذا:الترمذقيظل

لأأ،.)0المطلقه(!الأماليثىحجرابنوحسنه

الشيخلأبيو"الأمعال(لم01(،لح)2/حبانلابندالحجروحين!وانظر:

)283(.الأصبكايخط
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ففعل،غضبهاشتدإذاللغضباذتقولانكوهو:الخامسالوجه

اردتهل:الغضبقبلبهيتكلميكنلمماتكلماو،يفعلهيكنأما

باختيا!،لهكانولا،قصدهولادهارماانهفيحلف؟قصدتهاوذلك

نفسك.منتجدهفإنك،هذاتنكرولا.اخحياربغيروقعانهويحلف

عليهاحملهعليها،محيولهوإرادةفيهلهاذ.الامروتحقيق

تقدما،كماالإرادةفيادخلالمكرهبل،لحكرهكإرادةفهي،الخضب

ا:يوضحه.المكرهمنالوقوعبعدماولىالغضباناذعلىيدلوحذا

فيكالغضسبالمكرهقلبفيالخوفاذوهو:السادسالوجه

مقهوروالغضبان،خارجم!بغيرهمقهورالصكرهلكن،الغضبانشلب

عليهااكرهالتيالاقوالحكميبطلالإكراهوقهر،فيهالداخلبغصبه

يقتلفإنه،الأفعالحكمدون،والمجنونالنائمكلامبمنزلةويجعلها

اقوالحكميبطلالغضبقهرفكذلك-اتلفإذاويضحن،قتلإذأ

ضمنه.شيئاأتلفاوالحالةهذهفيقتللوحخى،افعالهدوذالخضباذ

ما!يدهومنفأما،حقيقةقالهمايكرروالذيالغضبانفيكلههذا

هذامنفليسذلكأأ"؛سببلاقتضاءغضبهعدمتقديرعلى،له

زانبة،معالمقاميرىلالأنهفطلقهافغضمبامراتهرنتكمن،الجاب

معالمقاممنالتخلصبل[لغضب،نارإطفاءبالطلاقيقصدفلم!

طلاقه.يقعنمهذارانيإ،

إ.ذلك"السبب:المطبوعةوفي،بالأ!لكذا)1(
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منبخلافوهذاوننكتتها،لمسالةحرفطفإنه؛الفرقهذافتأمل

الخصحومةعلىمعهاالمقام!!ادةنفسهمنيعلموهوامراتهخاصمته

بالتكلمنفسهشفىأنعلىالغضبحملهولكن،الخلقوسوء

يوضحه:.غضبهلناروإطفاغ1(لها)وكسرا،بالطلاق

،الثيابشقمنأمورايفعلالغضبانأنوهو.السابعالوجه

ينفذلميالطلاقيتكلمحتىبهأكرهلومما،ذلكوكير؟المالوإتلاف

إليهاألجأهالذيأنعلمالامورهذههمفعلفإذا،اقوائهولت،طلاقه

فعلها،قدوهذا،يفعلهالمبهااكرهلوالمكرهفان؟الاكواهمنأعطم

والمكره،لفعلهاالاكراهاقتضاءمنأولىفيهلفعلهاالمقتضيانفعلم

.جذاواضحوهذا،كذلكفالغضبان،مكرهاكانذلكبهفعللو

الفرر،عنهدفععليهاكرهبمالمجلمإذاالمكوهةقيلفإن

.كالمكرهفليس،ضررابهذا،القولعنهيدفعلاوالغضبادط

ذلكيوجبلاولكن،الوجههذافييفترقانأنهماريبلا:قيل

شيءأكرة]هو[بل،فعلهأوقالهلمامريدامختاراالغضبانيكونان

دفعه.يمكنلاأمروهذا!إليه

نأغيرمن،ويؤذيهيكرههمافعلعلىلهالحاملفما:قيلفإن

منه؟إليهأحمثهوماإلىبهيتوصل

ل!لشاة،كالذئبلهوهو)2(،العقلعدوالغضبكانلما:قيل

)1(

)2(

الواو.بحذفالأصوبولعل،بالأصلكذا

مر.كما.العفلكول:كانتورئما،بالأصلكذا
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،نارهوإطفاءالخضبإزالةفقصد=عقله[غخالإلا!نهيتمكنقلما

إزالةقصدعقلهعخهغابلمالكن،نفسهفيصحيح!مقصودوهذأ

ولولاالبلاء،منفيههومانفسهعن-ليخففعليهضررفيه-مماذلك

به،يتكلميكنلمبماتكلمولاالرضا،فييفعلهما،يفعللمذلك

وإن،والأفعالالاقوالبتلككضبهويبودويسكنيسخريحانقصدفهو

وتضعف.تخعففإنهاالشدةتلك)أ"جملتهعنهذلكيدفعلم

ذإ؛الحالهذهفياقوالهالغىانبهالمضارعهـححةفاقتضت

والمجنوذ،المبرسمكاقوالوتكون،اثرهاعليهايترتبلاأن)2"يف!ش

عليهفوتب؛اثرهاإلخاءي!مكنفلاالافعالواماا،ونحوهما،الهاجر)3(

فعله.فوجب

لاانالحالهذهفيخلفلوانههذاعلىفيلزمكم:قيلنإن

تنعقديمينه.

لامنوأختاره،والخلفالسلفمنجماعةبذلكقالقد:قحل

بنإسماعيل:الكباربالأئمةيقرنوكاذ،وجلالقهإمامتهفيدستاب

(.أ!القاضيإسحاق

والأئمةالتابعينوجمهورالصحابةعنالمنقوللكن:قيلفإذ

)1(

)2(

)3(

الح(

بجحلته.ولعلهاة.الأصلفيئكذا

41(.)صر:يأتيماوانظر.أثبتماالصوابولعل.تحكناذ:الأصلفي

.)القاسمي(.الكلاممنالقبيحوهو-بال!م-بالهجرالمخكلم:أي

9(.:أصتقدمماأنظر
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فأوجب،موجبهفيتنازعواوإن،والغضباللجاجنذراعتبارالأربحة

سعدبنالليثوخيرالحبرر،كنذ!بهالوفاءالعراقواهلمالك

احديقلولم،اليحينكفارةوبينفعلهبينحنبلبنواحمدوالشافعي

فيالكفارةتعالىاللهذكروقدلغو)1(!وإنهينعقد،لاإنه:منهم

الرضا.يميندونالغضبيمينمنها)2(يحصلولمكلهاالأيمان

وألحض1صاحبهاقصدلماالحينولكن،حقهذا،نعم:قيل

الطلاقبخلافالضرر،منبهاحصللمارافعةالكفارةكانتالمنع

فيهما،كفا!ةولا،والرقجةالبضبعلملكمحف!إتلاففإنهماوالعتاق

ينهرقأنهوكماغيوها،ولابكفارةيندفعلابوقوعهماالحاصلفالضرر

الجمهود،وعندنحدناالأقواليبيحفالإكراه،ونوعنوعبينالإكراهفي

نوعبينيفزقحنيفةوابو،باطلفانهحتيبغيرعئجهاكرهقوليوكل

)3(
.ونوع

ة)2"أنواعئلاثةالأفعالعلىلإكراهوا

أطرافه.وإتلاف،المعصومكقتل،لاكراهبايباجلانوع

.المعصوممالكإتلاف،الضمانبشرطالاكراهيبيحهونوع

1(لي

)2(

،3(

ألح(

.32،-22:>صىتعدم!اانظر

.،قلي.[01؟لعاديات]ااش.*إ(ألصحدورفيماوخضحل>آيةومخه،يحثزأي

("الصنائعو"بدائع)!2/38-156(،"المبسوط!!نالإكراهكتابأنظر:

6/184(!"803-

)61(."القيمابنلعلوم"الخقريب:انظر
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!وايتانوفيه،والسرقة)1(،والمضرب،كالزنا،فيهمختلف!ونوع

.احمد)2(الإمامعن

ضورهوماكان،والأموالكالأقوالط،لاكراهباأبيحتلافيهامكنفيا

الحكرهيحياةالمعصومقتلليسفإنه؛كالقتل،بهييحلمالإكراهكضرر

العكصى.مناولى

تعالى:كقولهفيها،الاثمرفععلىيدلفالقران:الأفعالواما

يتهرههنو!تالدنياألحيؤةعرضتحصحناسلنتشخ!اأردنإنأتبغاعلىفحينيهمنكرهؤأو،!!

.33[31(ةالخورأ؟<عنم1!حيوغفورإكزههنبعدمنأددهفإن

)2(

)3(

الخمر.شرب

.(011-99،لا5/)6"الفروع)أ.انف!ا

أفي"كانوأ:قالالايةفيعباسأبنعن1([لا-6])91/175جريراب!كأوى

لاةاللهفقالاجو!هن،يأحذفنالرنا،علىإماءهميكرهونالجا!ليهة

بغدمنأطهفإقيكرههن>ومقالدنيا،فىالحنالةأجلمنالزناعلىتكرموهن

.(1أكرهنإذايعنى،لهنأ(!،غفو!رحيوبهرههن

فمصبن،ذلكيفعلن،يباكمنولائدهميأمرون"كانوا:قالمجاهدوعن

تباكي،شكانت،جاريةسلولبنأبيب!لعبداللهشكانت،بكسبهنفيطأتينهم

اخ!يربحز؟فماكتفانطلقتأهلها،فأكرهها،تفعلهلاانوحلفتفكرحت

11.([الآيةهذهوتعالىتباركالدهفأنزل،بهشأتحهم

،!اعداهوإخرإجبهالهيلتخ!جعمكليستحفحنا!ادأردفى>:تعالىوقوله

ناعلىوالتنبيهالزجرفيالحبالخةمخرجأو،الأغلبمخرجلخروجهبل

يردنلمإذالأنهن؟تخلفإذاالحكليفشرطلعدمأو،بإرادتهأحقالمولى

افصول1فيئالفخاريافاده.علجهالإكرإهيحكنفلاالبخاء،يكرهنلمالحصن

."الدائع

عند-الإكراهع!ا،نت!اءبوجوبللإفيإذ"إذا(على""إنكلحةوإيشار

36



منباللهاعوذ:يقولانللغضبانشرعع!حوالنبياذ:الثامنالوجه

قائضاكانفان؟حالتهعنيتحولوأنيخوضأ،وان،الرجيمالحشيطان

،الشيطانمنالغضب"إن:قال،فطيضطجعقاعذاكالنوإذافليقعد،

أحدكمكضبفاذابالماء،النارتطفأوانماالنار،منالشيطانوإن

فطيتوضأ(")1(.

يغضبهالشيطاذوان،غيرهمنعليهمحمولانهعلىيدلوهذا

يضافوما.بهالتكلموعلى،الشيطانيحبهمافعلىعلىبغضبهلجحملا

الإنساذ،بهفلالؤاخذ،يحبهولاالعبديكرههمماالشيطانإلى

،إأفسميهوما>:لموسىموسىفتىقالكما،والنسيانكالوسوسة

.[63:لكهف]اأبمر"!أنلثمخطنأ

فعلاثرمنهماإد؛بالنسيانولا،بالوسوسةيؤاخذلاتعالىفالدهرو

الشيطاذ،منالعضبانغ!مالهالنبياخبروقد،القلبفيال!يطاذ

لوفإنه،النسيانكاثرالعبد،بهيؤاخذفلا،أيضعاإليهمضافااثوهفيكوذ

وإرادتهقصدهلعدم؛يحنثلمناسئابهفتكلمبكذايخكلملااذحلف

إلامنهيقعلمفإنه،للكلامقاصداكانوإذ،عليهيمينهعقدمالمخالفة

وإرادته.بتصده

بل،وموجبهبهتكلمماحقيقةيقصدلمفإنهالغضباذ،حالوهذه

الخاسيقصدبل،لسانهعلىالناسيكلامجرىكمالسانهعلىجرى

)1(

فيالتحصنإرأدةكون

؟.)القاسمي".الوقوع

15(.:)صتخريجهتقدم

!حققةكانتإذافكيف،والشكالترددحيز
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اقولانقصدت:الناسييقولولهذاالغضباذ،قصدمناظ!زللحكلم

01يقصدلمانهيحلفوالغضباذ.وكذاكذا

كلها)أ"،عقدهافيمعتيرةالعقودفيالقضودان:التاسعالوجه

قصاليسالهكما،النكاحعقدةحلفيمعتبو!صالهليسوالخضبان

ويقولهذاالغضبفييفعلفإنه،عالهواتلافوولدهثفسهقتلفي

طلاقه.يحيحلممعتيرقصدلهيكنلمفإذا،هذا

لموإذ)2"طلاقهيصحفإنه،بالهازلعليكمينتقضفهذا:قيلفإذ

قصد.فيهلهيكن

رضاوارادهباللفظالتكلمقصدالهازلانبينهماالفرق:قيل

حكحهيودلمانهوغايته،بهالتلمظعلىيحمللم،منهواختيازا

بهاتىقدإليهالذيفالسبمث،إليهليسال!عارعإلىوذلك،وموجبه

إلى]الذي[والسبب،عليهيحملىلم،بهعلمهمع4وقصذااختيازا

)1(

)؟(

!صدتهحلأن"إياك])3/53-54،[:،الموقعين"إعلامفىالمؤلفقال

بريئةهيماإلي!اوتنسب،الشريعةوعلىعليهفتجني،وعرفهونيتهالمخكلم

ففتثيه،ورسولهاللهيلزمهلم!اوالعاقدوالناذروالمقرالحالفوتلزم،مخه

الأقوالفيفاللخوماقلت؟،يقول:الفميهوي!فأردث؟،ماخيقولالخفس

!الكحاوهذا،بهذاالمؤاخذةاللهرفعوقد،الاشحالفيوالنحجاذالخطأ"نصير

دد:وتحالىتباركرب!مفقالأوأخطآنا<فسيناأن!ئنالاتؤاحذنا>:الحؤمنون

.()القاسمي."فعلت

كيرهموخالفأحمد،مذهبفيوقولي،والحشفيةالشافعيةقالهماعلىأجمما

مجمعالضسطلاقهشصحةعشر،الثامنالوجهفيبيانهسيأتيكحا

علي!ا.)القاسمي(.

38



يقاسوكيف،يالاخراحدهمااعتباريصحفلا،إليهليسالحشرع)1(

.القياسافسدمنوهذا!؟هزؤااللهآياتالمتخذعلىالغضباذ

،الأدواءمنوداء،الأمراضمنمرضالغضباذ.العاشرالوجه

امراضفيوالصرعوالوسواسالحمىنظيرالقلوبامراضفيفهو

،والمحمومكالمريضغضبهفيالمغلوبفالغضبان،الأبدان

برسامه.فيالمغلوبوالمبرسم،مرضهفيالصغلوبرالمصروع

لاحتىالغضببهاشتدقدالذيالغضباذفيصحيحقيالم!ومذا

وضيفاحوخابهيتكلمولكن،يقولمايعلمكاذإذاواما،يقولمايعلم

منالحمىمنوالهاجرالمبرسميشبهفهو،للوقوعقصذالاوغلقا،

القاصدالمختارويشبهوجإ،منللتكلمالقاصدالحكرهويشبهوجإ،

الاختيارجهةولكن،وهذاوهذاهذابينمترددفهووجإ،منللطلاق

منهصدرلمامختازايكنلمانهنفسهمنيعلمفإنه،ضعيفةفيهالقصدو

عاقلاكانفإن،غيرهيدفييراهوكوفي،حبيبهوفراق،بيتهخرالبمن

احماهومابهليحضلاو،منهإليهأكرههومابهليدفعإلاهذايختارلا

لذلك.مختازايكنلموهذاهذاانتفىفإذا،إليه

اليريفليئترددهفصا!،نفسهمنإنساقيكللمجلمهأمروهذا

يئفذلافإنهكانوايهما،الطلاقعلىوالمححولوالمكره،المغلوب

قه.3طا

فينفسهيملكلاالمغلوبالمريضنبجنهماالفرق:قيلفإذ

اثبت.ماوالوجه.الحشرعإلىوالسب!ةالأصلفي)1(

93



ماو،عنهالمكووهدفعيملكلالكنهنفسهملكوإنوالمكره،الحال

الشديد"ليس:غجج!النبيقالكما.نفسهيملكانيمكنهفإنهالغضباذ

!")1(الغضبعندنفسهيملكالذيولكنه،بالضرعة

،عندهنفسهيملكانصاحبهيمكنماالغضبمنقيل:

اعندنفسهيملكلممنهوتمكناستحكمفإذا،مبادئهفيوهوالغضب

نف!صتهيصلكانصاحبهيمكن،الجؤععلىالحاملالخزنوكذاك،ذلك

يمكنالغضبوكذلك،نفسهيملكلموقهرا!شمفإذا،اولهفي

علىسلطانهواستولىتمكنفإذا،اولهفينفسهيملكانصاحبه

فياضطراري،اولهفيفهواختياري،قلبهصاحبهيملكلمالقلعب

)3(:القائلقالكما،نهايته

الأمويديوفيعذلتهلايدهفيوالامرياعاذلي

)1(

،2(

ومسلم)5763(،]البخاريوالشيخان])؟/236([،احممدالإمامروإه

ه!يرة.ابىع!)9026([

الصادب!م-"الضرعة]أ3/23-24(،:"النهابة"فيالأثيرابنقال

نفسهيشلح!الذيإلىفنقله،يغلبلاالذي،الصواعفيالمبا!د-الراءوفتح

خصومه؛وسراعدالهأقو!قهرقدكانملكهاإذافإنهويقهرها،الغضبعند

جنبيك.بينالينفسكلكعدوأعدى:قالولذلك

التوشمعصنلضرباللغويوضعهاعننقلهاالتيالألفاظمنوهذا

منشديدةبحالةالغضبانكانلمالأنه"الكلامفصيحمنوهووالحجاز،

كان،بثباتهوصرعها،بحلمهفقهرها،الغضبشهوةعليهثارتوقد،الخيظ

)القاسمي(..يصرعونهإولاالرجاليصرعالذيكالصرعة

شفاء9و)8"أ(،!المحبين-!روضمةفيإيضا--البيتوانظر.عليهأقفلم

0(1/954)لاالعليل
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فإذا،وتركهفعلهيمكنه،لهمقدورالشكرسبب،السكرانوهكذا

كانفإذا،الشكرعندنفسهيملكولم،يدهعنالأمرخرجبالسببآلى

باجتنابها،لقسهملكعلىويقد!اسبابهبتعاطيمفرطهوالذيالسكر

،الحالهذهفيطلقإذاصاحبهالفقهاءمنوغيرهمالصحابةحمذرقد

الذيالغضبسكرانئعذرفلأن=سببهتعاطيفيمعذورغيركونهمع

واحرى.اولى-الخمرسكرعلىسكرهشدةمع-يفرطلم

قتلهغضبهينفذلمإذامنالناسمنانوهو:عثحرالحاديالوجه

ناالعرببعضعنيذكركما،عليهكشياومرضأوومات،غضحه

علىبيدهلهجليسفأمسكأ(،السابطعلىيردانفأراد،سبهرجلأ

رددت!قتلتني:فقال،سكنقدغضبهأنظنلمايدهرفعثم؟فمه

.)2(ساعتهمنومات.!جوفيفيغصبي

بذلك،يعدرلم،لغبرهطلبماوبقتلغضبههذاتلنفذفإذا

اثزهيترتبلاوان،قولهإهدالىئمك!فإنهبقولينفذإذاوأما،كالران

له.يستجبةولم،عليهأثرهيرتبولمهدعاءاللهوسبحانهاهدركما،عليه

حالفيبالقذفيجلدلاأنهإلىبعفالفقهاءذهبولهذا

)3"،لقذفهوقصذااختيا!ابهأتىإذابهيجلاوإنما،والغضصبالخصومة

،1(

،3(

أثبحت.ماالصوابولعلإاالسباب"عن:الأصلفي

وغيرمما.(،1)43،والمراثيو"الخحازي،،)162لماثريش"نسب:فيالقصه

تخريحهويمكن-،الفقهكخبمنفئشتفييا-بهصزحمنعلىأقفلم

.السكرانفيبعضهمصحعكيا،الخضجانطلاقعلى

ولذا،غيرهفييشذدوذلاصاالغضبحالالقذففيئددوذوالفقهاء

دونوالغضبالخصومةحالفيبالقذفبالضعريضالحدإلىبعضهمذهب

.القذفوقصد1إرادةعلىفريضةالغفبلأن؟الرضا



لخصمه،بجرحهأ"يعزروللاالخصمانعليهويدل،جذافويقولطوو

يحلف،غاشم،ظالمفاجر،هو:بقوله،الخصومةحالفيهوطعنه

ذلك.ونحو،الكذبعلى

حقالقذفبانوطلاقهقذفهبينيفرقالحالهذهفييحدهومن

نفسهإتلافمجرئفيجرينفسهفيقدحهاو،لعرضهواننهاك،لادفي

كاطلأفكنبذلكفيهعذرولوسبمالا،بالغفحبنمبهيغدرفلا،وماله

بخلافالحد-فيسقط.الغضبحالطفيقذفته:يقولانقاذف

.يعدؤهلاوالحق.اللهوببنبينهفبمايدينانيحكنفإنه،الطلاق

له،وشفاغ،المرضلهذادواغبالطلاقتكلمإذاانهالمقصودو

الشريعةهذه)2"كمالفمن؛بهاوتنمسه،صد!همنالكليةهذهبإ-خصاج

لاانأوالمصلحة!والحكحةالرحمةمنعليهاشنملتوماومحاسنها

+3(يلزمهطلموهو،بموجبهاويلزم،بهااخديؤ

)1(

،2(

)3(

،(9/321)"المبسوط"و،(231-151)7/جيللبا("لينتقىا))؟نف!اا

وا"نهاية)3/102-؟23،،الحقائى([و"تبجين(،لم)7/2((الصنائعأبدائع1و

8"(،)6/"و"الفروع393(؟-193)12/"و"الحخخي(،لح38)7/"المحتاج

."112-01/012)ا(نصافلاالاو

غيرفيكحمهفىالحسألةلهدهتعرضتعالىأدلهرححهالم!خفأرولم

"الحدو؟ابوزيدبكرالشيخكتابفي5!ذلكارهاولم،الموضعثذا

238(.-)302"القيمابنعندوالتعزيرأت

أنبت.مايقخضيوالسياق"يعذر(".هكذأ:مضبوطةألاصلفيفردت

.ماخابكالشيخاختارهماوهو،الأصلشيمايستقيمأ"لا((وبحذ!

ظاهر.تحريفوهو.كيالفيبمافتنفسه:الأصلفي

"يلتؤفه".:ولعلها.الأ!ل!يكذا
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ل!االخفسيةالعوارضاذالشريعةقاعدةان:عشرالثانيالوجه

وإلغاغ.وإعحالا،واعتبازاإهدارا،القولفيتأثجر

،والجنون،والسكر،والاكراه،والخطأ،النسحانكعارضوطذا

منالواحدمنيح!حلولهذا،والذ!ول،والغفلة،والحزن،فوالخو

غيوه،بهلايخذ!بماويعذر،غيرهمنيحتحلمالاالقولمنحؤلاء

+القولعلىالحاملووجود،والا!ادةالقصدتجمهـدلعدم

ماذلكقلترضاافي:الناذراحدهميسالالصحابةكانثلهذا

اسخدلوالأنهميصين)1(؛بكفارةامرهغضبفيكانفإذ؟4غضبالي

.التقربلا،كالحالف،والمنعالحض!مقصودهانعالىاخفسببا

سكزىوأنتوالصلوةتقرلبىألا!امنوألذكيايها>:تعالىقالقدف

منمانعاالسكرعارضفجعل33[،]النساء:!لقولونماتخلموأحتى

مانغاط!!النييجعلهكصا،وصلاتهوذكرهالسكراذقهـاءةاعتبار

يديهبيناقرمنباستنكاه)2(أمرلماإقرارهصحةم!

)أمم!

)2(

شيإسخادهانظر.نجهبأسلالإسخا؟عنهمااللهرضيعباسابنعنلأثرما!كربوااهرو

.3(لح350/)"الثعتاوى"مجحوعوضمر،(؟66-64)5الخورالةلقواعد""ا

لفحم.اسحمخككله:يقال.ال!ناحذعنهفيدرأهو،أشارل!ليعلم"فحهريحلثحمأي

الآقيشر.قال،آخرأنصلىإنفسهأخرج-؟ومنعكضرب-فخكقه،الحهرد

سفرحتلااكلتقدبكلعمفقلتمدا!ةشربح!قدانكةليئلوفىيقو

:عدلبنالحكمقاك،ت!ضمه-ومتعهكسمعه-فنكهه

عهدحديثماتالكلبكريحمنهفوجدتمحالدانكهت

كلعحى--انرجلونكه،الاس!نكاهصناسموبالضم،الفم!يحوالثكهة

ونتمرحه(.""القاموسفيأكداالخحةمننكهتههتغيرت
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إلااانتم"هل:ولأصحابهلهتمالمنتكفيرمنمانغاوجعلهبالزنا)9"،

لأب!؟إ")2(.عبيأ

نفسهاعلىالداعياجابةمنمانخاالغضبانهسبحااللهوجعل

االكانر،ابكلمةالحتكلمكفومنمانغاالاكراهسبحانهوجعل،وأهله

والفعل.بالقولالمؤاخذهمنمانغاوالنسيانالخطأوجعل

فإذا،العوارضهذهمنكثيبرمنأقوىيكوناقدالخضبوعارض

القصد،لعدممقتضاهكلامهعلىيترتبلاهؤلاءمنالواحد1كان

يكنلممنهمبالعذراولىيكنلمإندلكيقصدلمالذيفالغضبان

!:ويوضحه!نهمدو

صو!.ثلاثلهالغضبحالفيالطلاقاذتعشرالثالثالوجه

انهويظن،لأجلهغضبهيشحدامرامواتهعنييلغهانإحداها)3(ت

بهالطلاقوق!عفيفهذا،منهبريشةأنهايتبينثم،لأجلهنميطلقها،حق

السببالهذاطلقهاإنمالأنه؛طلاقهيقعلاانهاصحهما،وجهان

،1(

)2(

)3(

عشر!الرابعالوجهفىالحؤلفسيذكرهالحديثبهذاوالاستئخمهاد

)القاسمي(..موضمخا

"أشرب:دفقال:ولفطه،عنهاللهرضيبريدةحديثم!()5916مسلماخرجه

.!فاسخخكثه!جلنمقام،"؟اخيز

والطبرأنئالأستار(،كشف-)1564البراراخرحهابالاستحكاهالامرورواية

.7(لح-73)2/!لأشرافاأ(تحفة:وانظر.الصحيحبإسناد(4")43"لأوسطا"في

.(91لأ)9ومسلم،()2592البخارجمااخرجه

الضاسخ.سهومنوأظخه.أحدها:الاصلشي



فهيذلكفعلتكانت"إن:قالفكأنه،كالشرطوالسبمب،والعلة

.الشرطئوجدلمتفعله!لمفإذا(1،طالق

أبيابنالشريفوذكر،عقيلابنالوفاءأبوبعينهاالحسألةذكروقد

بفتحالدار("دخلتأنطالق"انت:قالإذافيما"إرشاده")1(فيموسى

لطلق.لم4تدخللمأنهاتبينثم،العربيهيعرفوهو،مرازا،الهحزة

يصزحلمإذامابخلاف،بالتعليلصرحقدهاهناهو:يقالولا

العلةانتفتفإذالعليما،الطلاقاوقدفإنه،لهتأثيرلاهذافإن،به

يصرحلماوبالعلةصرحسواءبدونها،لوقوعهمريدايكنلمنهلبجنا

"أنت:داللووهو،الشرطبمنزلةالعلةتكونانالأمروغايةبها،

تعالى.اللهوبينبينهفيحادينوكذا"كذافعلتإن"اردت:وقال"طالق

عوضعلىعبدهكاتبإذافيماواحمدالشافعيأصحابذكروقد

يعتق،لم!مستحقالعوضأنتبينثمحر"،"أنت:فقال،إليهفأداه

.)2(الصورةهذهفيالوقوعبسعدمولىفالطلا!أ،بالحريةتصريحهمع

وقوعهعلمقدلأموعليهاغضبقديكونأن:[لثانيةالصو!ة

لهاعقوبة،يقولبماعالما،للطلاققاصداالطلاقبكلمةفتكلم،منها

اكثريقعلمالطلا!اهذايقعلملوإذ،طلاقهيقعفهذا،ذلكعلى

الرضا)3".معيقعلاغالحافإنه،الطلاق

)1(

)2(

)31

.)992(

.546(-455)4/!المخاعو"كشاف،،415-1/513الح"الصغني9:انظر

حيث-؟الغرائبمجمع9فيالفارسيئقالهماسقوطيعلموالتحريرالتفصيلب!ذا



علىححلهالغضبولكن،بعينهامزايقصدلاان:الثالثةالصورة

فيهالذيبمنزلةفكان،والقصدالتصوركمالومنعه،عقلهوغير،ذلك

يقولمايفهملابحيثاالعقلكائبهوفليس،والجنونالسكرم!نوع

يقعلافهذامعتبزا،قصدهيكونبحيثالعقلحاضرهوولا،بالكلية

يوضحه:والمجنوذهبالمبرسميقعلاكما،ايضاالطلا!ابه

والموسوس،،والمبرسم،المجنونأنعشر:الرابعالوجه

ن.السكروكذلك،منهويستحيقالهبمااحدهميشعرقدوالهاجر،

بالكلية،تصييزهيعدمانسكرانكونهفيالفقهاءاكثريشترطلمولهذا

يعوفولا،كلامهفييخلطالذيإنه:وغيوهاحمدالإمامقالقدبل

)1(.غيرهفعلمنوفعله،غيرهرداءمنرداءه

نااموغ!النبيفإذ،عليهتدلالصحيحةأالصريحةوالسنه

بكلاميتكلم،والذهنالعقلحاضوانه!عبالزنا)2(،أقرم!يستنكه

بهيكوناذ!ي!الخبيفجوزهذاومع،الحركةصحيح!،و!حطيممفهوم

.3(باستنكاههأفأمر،وعل!مهعقلهكحالوبينلينهل!حولسكر

)2(

،3(

للأسق3!اإن:وقال،ذلكفيوكلطه،الغ!ب:الإغا،ق:قالمنعلىرد

."الباري"فححفيعنهنقلهكحا،الغضبحالفيئهوإنماغالئا

المرادبللحإطلاقهعلىليسالحديثمنالمرادالعضب%ذالسقوطووجا

بنلمخاقثمة2([1:1أصلناوتعدم،بالإغلاقعخهالخعجيرعليهيدلكحا،منهنوع

.(أالقاسمي.بمخلهالمرابط

.،436-435)8/،لإنصافو"ا،367،)5/"الفروعولم،(21251/"مأ)الأ.انظر

01قريباتخريجهتقدم

باستنكاهـ.:الأصلفي
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وليسوا،بالكليةالتمييزمسلوبيليسواهؤلاءأنوالمقصود

العقلتخيرأوجبلهمعرضمافإذ،صحيحقصالهمالذينكالعقلاء

مرادهالذيالعقلاءقصديقصداحدهميبقفلمال!قصد،صحةمنعالذي

ولا،بهتكلممالوارماحدهميتصورفلم،يضرماودفع،ينفعماجل!

القصد.ضعيفالتصورناقصهوبل،بهالشعورعنعقفهغاب

واشبههولاء،منحالااسوايكوذقدغضبهحالفيوالغضبان

يفعله.ولاالمجنوذيقولهمالاويفعليقولولهذا،بالمجانين

علىيحجركماالحالهذهفيعليهيحجرفهلقيل:فإن

؟المجنون

يجنكالذيفهو،تدوملاالحالهذهأنبينهماوالفرق،لا:قيل

تلكفىمنهصدرلو،نعم.عليهيحجرلافإنه،يفيقثمنادرأاحيانا

،المجنونعنالصادرالقولمثلكان،منهقصل!غيرعنقولالحال

عليه.أثرهترتبعدمفي

هذهفيوهو،وغشيإغما!للخضبانيحصلقدانهريبولا

حالتكليفهفيزيل،للمريضذلكيحصلكما،قلعامكلفكيرالحال

هذهفيالصلاةقضاءعليهيوجبلاالفقهاءبعض!إنحتىالاغماكا،

عليهيوجبوأحمدالشافعى)1(،يقولهكمابالمجنونإلحافا،الحال

علىالزائدالطويلبينيفرقحنيفةوابو)2"،بالنائملهإلحاقاالقضاء

)1(

)2(

.لأ(1-68ئم!3([-و!اليجموع،(451-2531/)"الأم".انظو

15)2/و"المغني،(4)9دإودا-يروايةأححد(الاماممسائل9:انطر
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فيلحقهذلكهودونالذيالقصيروبين،بالجنونفيلحقهوالليلةاليوم

01أ1(بالنوم

بصاحبهويبلغ،العقليزيلالغضباذالناسمنكثيرينكروقد

وهولم،نفسهم!يجدماإلاالغضبمنيعرفلافإنه،الحالهذهإلى

.الحالهذهإلى[نتهىغضحايعلم

فمنهعظيضا،تفاوتاالخضبفيمتفاوتونالناس1فإن؟غلطوهذا

هوماومنه،كالجنونهوماومنه،كالسكرهوماومنه،كالنشوةهوما

ابطيءالحصولسريعومنه،وعكسه،الزوالسريعالحصولسريغ

.)2"الأقسامهذهإلىع!يوالنبيقسمهكحا،وعكسه،الزوال

ا،الغضبعندتقواهمملكفيعظيفاتفاوتامتفاوتةالناسوقوى

ا]ذلك[أ3"يملكمنفمنهم،والشهوة،والخوف،والحزن،والطمع

فيه.ويتصرفذلكيملكهمنومنهم،فيهويتصرف

عليهانغلققدالذيأ2(الغضبانعشر:الخام!سالوجه

منهااقربالعارضالجنونإلىصاروقد،الغضبفيلرايوالقصد)!"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1/172إ)و"الصبسوط،(551-11/451"الحدينةاهلعلىالحجةالم:انظر

تخريجهلقدموقدع!ورش!4النبيخطبةفيالطويلسعيدأبيحديثفيذلكورد

31(.:)ص

يقخضجها.والسياق،الأصلفيلحست

.الغضبان:ولعلها.الاصلمافيليستقيم؟ضبطتهاكذا

الواو.علىالضربعنالناسخسها.والقصد؟الاصلفي
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بالطلاقالمتلفظالهازلمنطلاقهوقوعبعدماولى=الثابتالعقلإلى

بقلبه.يردهلموإذعقلهحالفي

عنالروايحينإحدىوهوبعفالفقهاء،الهازلطلاقالغىوقد

بعضيقولوبه)1(،وغيرهعبدالعزيزبكرأبوحكاهاأحمد،الإمام

ولانكاحولاعتقيلزمهفلم،الهزلدليلقامإذامالكاصحاب

.هذامنطلاقهوقوعبعدماولىالغضباناذريبولا؛)2"طلاق

فييشترطوالمأصحابنام!جحاعةان؟عشرالسادسالوجه

نصظاهركانوإذ،لطلاقهذاكرايكونلاانوالمبرسمالمجنون

فيطالبأبيروايةفيقالفإنه؛لزمهالطلا!اذكرمتىانهاحمد

ذاكرأنا:فقال،امراتكطلقتإنك؟افاقلمالهفقيل،يطلقالمجنون

فقدطلقأنهيذكركانإذا:فقال-معيعقليي!كنولمطلقتأنى

طلقت.

أحمدالامامعنالمخقولهو"وهذا:السمقدسيمحمدأبوقال

كانمنفأما،حواسهوبطلان،بالكليةمعرفتهبذهابجنونهكانفيحن

نامع،تصرفهحكميسقطذلكفإنمبرسضا؟كاناو،لخخحافجنونه

انتهى"اللهشاءإنالطلاقذكريضرهفلا،بالكليةذاهب!غيرمعرفته

،1(

)2(

و)المغني")144(،!التحليل"إبطالوانظر:نقلها.منعلىاقفلم

465(.)8/و"الانصاف"373(،-1372/)0

الح/44(."والإكليلو"التاج)2/175(،الثحيخة"الجواهر"عقدانظرت

253(.-252و)6/،323(،135)5/"والئحصجل!البيانتوتأفل
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)1(.كلامه

،نشافمنجنونهممنحالااسواالممتلىءالغضبانانومعلوم

يوضحه:0مثلهيكوناناحوالهواقل،برساماو

بهصرج،طلاقهيقغلاالصوسوسأنوهوعشر:السابعالوجه

لارإدةوالعقلصحةلعدمإلاذاكوما)2(،وغيرهمحنيفةابياصحاب

.هذافهكذا؛منه

الطلاقبلفظالتكلممجردإناحايقللمأنه:عشرلمثامن1الوجه

التكلموراكااخراميرمىلابدبل،كانحالاممبعلىلوقوعهموج!

باللفظ.

قصدهسواء،فقط،التكليفحالفيبهياتيانااشترطتفطائفة

.اختيازابهاواتىعليهاكرهسواء،قصدغيرمنلسانهعلىجرىاو

علىيجريالذيوالطلاق،المكرهطلاقيو!منمذهحثوهذا

فيحنيفةابيعنالمنصوصوهو.منهقصدغيرمنالعبدلسان

)3(+الموضعين

وهو.لهقاصدا،مختازاباللفظيأتيانذلكمعاشترطتوطائفة

،1(

)21

)3(

.01/6،34)"الحعتيل

شيبة"ابيأب!و"مصنف224،،)4/!عابدينابن"حاشية:انظر

)5/378(،"والإكليلوإالتاج،83(،)2/68"و"الحدوئة34(،-)5/33

.(146-046)6/"الأم11و

.93!)3/القدير،و)فتح،57،-256/)4،"المبسوط:انظر

05



.الحكرهأأ(طلاقينفذونلاالذفيالجمهورقول

بهتكلمفإن،بمعناهعالضايكونانذلكمعاشخرطمى-منهمثم

،:يقولمنقولوهذا.حكمهيلزمهلم،بمعناهعا!فغيراختيارا

هووهذابمدلولها.عادفايكوذحتىالأقوالاحكامالحكلفئلزئم

.الصواب

فإن،لهناوئا،لحعناهمريدايكوذاذذلكمعاشترطمن:ومغهم

لصريحيشترطمنقولوهذا.حكمهيلؤمةلم،يردهولممعناهينولم

الإماممذهبفي4قووهو.الهازليوحلامنوقول،النيةالطلاق

اللساني،بالنطقالرضاهؤلاءفيشترط،الحسالتينفي)2(ومالكأحمد

.مقتضاهوإرادة،بمعناهوالعلم

"1(

)2(

.35(1-101/035""المغني:انظر

الأئية،صنجماعهقال"وبه]61/278([:الأوطا!("نيل9فيانشوكانيقالما

ألظئق<عذموأ>ثهأق:تعالىبقولهواسخدلواوالنا!ر،والباقرالصادقمنى

".!هعزملاوالهازل،العزماعتبا!علىفدلت227[.]البقرة

والرجعة"والطلاقالنكاحجد:وهزلهنجدجذهنالمثلالثحديثواما

مرويات!فلب!])؟118([والخرمذي])4921((داودأليفيالمروفي

إلى!يهيحتاحالحقامهذاومثل،لغبرهولالذاتهالصحيحمنولاالشيخين

لايخفى.كماالقواطع

برعبدانرحمنإسنادهفيجد!جدحن"للاث"حديث:الشوكانيقال

.)القا!محي(الخ!الحديثمنكرةالنسائيقالا،فيهمخخلفوهو،حجيحب

الحبيرلو!التلخيص492(،-)3/392"الراية"نعحب:للحديثوانظر

.(822-6/422)لالغلجلاءرواإلأو،،3632/)



جهةمرفيهماذوئاالطلاقكونذلكمعيشترطمن:ومنهم

منطائف!قولوهو،المحزمالطلا!تيوحلامنقولوهو.الشارع

بعدهم.ومن،والتابعي!،الصحابةمن،السلف

بشارا،بنمححدحدثنا:الخشنيعبدالسلامبنمحمد)1"وقال

ابناللهعبيدحدثنا:الثقفيعبدالمجيدبنعبدالوهابحدثنا:قال

وهيامراتهيطققالوجلفيقالانهعمراب!عن،نافععنعمر،

-2(ا")بذلكيعتدلا".حائض

قالا:حزمبن!ححدابورواه،صحإذاالاسنادبهذاوحسبك

عبدالر!يم،بنعبداللهبناحصدحدثنا.قال،عبداللهبنيوسفحدثنا

،عبدالسلامبنمححدحدثنا:قالخالد،بنأحمدحدثخا.قال

0)،3(
.5حمره!د

)1(

)2(

)3(

.الصوابعلىوسياتى.تحريفوهو.عمر:الأصحلشي

"بهاا.:رجبابننقلهوفيحا،لى"لذلكالمحلى":9مطوعةفي

لهحهـافظإمامعبدالسلامبنومحمد،صحيحوإسناده)01/163،"المحلى("

فىحجرابنكلامظاهرهوكحابعضها،فيالحديثأحرجوكأنه،لصايف

211(0)3/6+"التلخ!ص"

سقطتقدأنه)1/128("والحكمالعلومجامع9فيرجمااب!وذكر

ابنارواهكذلكلما،الحبضةبتلكيعتذ!لا:وهي،لفظةالروايةهذهاخرمن

أيضا--!واهوكذا،الثقفيعبدالوهابعن3()0/أ""المصنففيشيجةأبي

إلابهيحذثلمكريب"!وةوقال،عبدالوهابعنمعينبنيحى

".عجدالوهاب

(.الدوريرواية-)4/792،892،معينابى"تاريخ:انظر

إليه=ذمبماعلى-الحامهبروايتهالاثر-فيدلالةفلاهذا،وعلى



حكاه،المسيببنسعياالاطلاقعلىالتابعيناققهمذهحبوهذا

)أ".الطلاقسورةتفسيرفيالثعلبيعنه

.طاووسوهو،عباسابنأصحابمنالتابعينافقهمذهبوهو

ابيه:عن،طاووسبنعبداللهعن)6(،جريجابنعن:عبدالر!اققال

وكان.العدةووجهعالطلاقوجه)3(خالفماطلافايرىلاكانآنه

اسحبانوإذا،جماعكيرمنطاهرايطلقهاأنالطلاقوجه:يقول

حملها)؟(.

بنمحمدحدثنا:حزمابنقال.عمروب!خلاسمذهحثوهذا

بنمحمدحدثنا:قال،أصبغبنعباسحدثنا:قال،نباتبنسعبد

:قال،الخشنيعبدالسلامبنمحمدحدشاقالمحمد،بنقاسم

:قال،مهديبنعبدالرحمنحدثنا:قال،المثنىبنمحمدحدثنا

فيقالنهعحروبنخلاسعنلمحتادةعن،يحعى(بن)همامحدثنا

بها"6(.يعتدلا:فقال،حائضوهيامرأتهيطلقالرجل

،2(

)3(

)3(

)3(

)61

الله.رحمهالمصنف

.6()5/شيبةابيابنواخرجط.332()9/

خطأ.وهو.جريجعن:الاصلفي

اولى.وهو.د"الحصنفمطبوعةمنوالمثبت.خالفمحا:الأصلفي

.3(20)6/لاالحصنف9

.حمام؟الى"المحلى9مطبوعةفيوتحزف.تحريفوهو.هشام:الأصلفي

.222()5/الحعاد"إزادفىالصوابعلىوو!د.العوذييحىبنهمام!هو

.(01/631)لا"الححلى
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عن،عبدالرراق]حدثنا[.شيبةأبيابنقال.قلابةابيقولوهذا

وهيامراتهالرجلطلقإذا:قالقلابةابيعن،[)1"ايوب]عن،معحر

.بها)آ(يعتدفلا،حائض

صرح،"الفقهأصولفي"الواضحكتابهفيعقيلابناختياروهذا

ابنالإسلامشحيخاختياروهوالفساد)3"،يقتضيالخهي:مسألةنيبه

."اححد)مذهبفىالوجهيناحدوهو،ليحيه .،الح(-

علىإلاطلاقولا،شنةعلىإلاطلاقلا:الباقرجعفرابووقال

فليسعتتياويمينأوغضبفيطلاقيوكل،جماعغيرمنطهو

.)6(الطلاقارادلمنلاإبطلاق

فيها،الشارعإذذالطلاقوقوعفييشترطونهؤلاءانوالمقصود

نافذ.غير)7"لانجعندهمفهوالشارعفيهيأذنلموما

)1(

)2(

)3(

،31

)5(

)6(

،7(

!."الحصخففيوهي.الأصلم!سقطت

.5()5/!"الحصف

25(.0-2؟319/

وغيرها.(113،لأ92،03،66،2)33/ا"الفخاوى"مجموع:انظر

)1123(،المتمبنوللبرهاذ)367(،لبعلي""الاخخيارات:وانظر

.683()2/لحوافي"الاسلاملشيخالفقهيةللاخحياراتو"الجامع

.(484)"/"و"الإنصاف81()33/لاالفتاوى"مححوع:انظر

لابنالزخار!"البحرو)2/6801(،عيسىبنلأححد"الصدع"رأب:انظر

.(451)3/الموتضى

6(.)7"للعدناكياللعويةاالأكلاطلامعجمةأنظر



يوغمنقولمنالدليلفيأصحوقولهم.الاسلامشيخقال

لازفا.صحيخاويراه،ورسولهاللهفيهيأذنلمالذيالطلاق

لترتبموجببالطلاقالتكلممجردإنيقللمأحداأنوالمقصود

.كانوجهايعلىأثره

تفسيرهتقدمكما،احمدنصمقتضىهذاان:التاسعشر[لوجه

:(")1""مسائلهفيابنهعيداللهوقال.بالغضبحتبلروايةفي"الإغلاد""

قالايجوز؟،عقلهزولانوقتفيطلقإذاالمجنونعنأبيسألت

فليس،فطلق،صحتهعنعقلهفزال،العقلصحيحكانمنكل:أبي

بنتيء.طلاقه

صحتهعنالعقلتغيرجعلفقد،خاضهوذاك،كلامهعمومفهذا

عنالعقليغيرالغضبإغلاقانريبولا،الطلاقوقوعمنمانغا

صحته.

فيالحاكمحكمصحةفياختلفواالفقهاءأن:العشرونالوجه

:احمد)2"مذهبفيأوجهثلاثةوهي،أقوالثلاثةعلىالخضب

.الفساديقتضيالنهيلأن؛ينفذولالايصح:أحدها

ينفذ.:والثاني

وإن،حكمهنفذالحكمفهمبعدالغضبلهعرضان.والثالث

)1(

)2(

.)3/9801(

.(111/681،012"نصافلاا":نظرا
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عدلا.عالمايكونانيجبالحاكمفإذ،ينفذلمذلكقبللهعرض

حكمفقد،والعدلالعلميمنعه،الخضب:قالحكمهنفذفمن

حكمهينقذلمومن.)1(غضبانوهوالحرةشراجفيللزبير!ك!النبي

العلمفيمنعهالقصد،وحسنالمقصود،كماليمنعهالخضب:قال

غضبهفيمعصولمفإنهع!يو!االنبيحلىالقياسيصحولا،والعدل

)2(1.كذلكرضاهفيكانكماحفاإلايقللمغضبإذافكان،ورضاه

منالغضبيمنعهلمالغضبقبلالحقعلمإذا:قالفرقومن

الفهمقبلغضبواذا،علمهالذيالحقينفذأنفيمكنهوحيخئد،العلم

وهؤلاء.الفهموبينبينهالخضبيحولأنلإمكان،حكحهينفذلم

فهمبعدالغضبلهعرضإنحالمج!جوالنبيوانالؤبير،بقضيةيحتجوذ

الحكومة.

نأعلم،الحكميطلانفيهؤ،ءعندأثرإذاالغضبأنوالمقصود

ذلك.فيتاثيراللغضبوأن،المختارالواضيكلامكيوالغضبانكلام

شرعي،حكئمالطلاقوقوعان:والعشر!نالحاديالوجه

)1(

)2(

الزبيوبنعبداللهحديثمن)2357(ومسلم)2231(،البخاريخرجه

عنهحا.اللهرضي

الحديث.كتابةفيعخهحااللهرضيعمروبنعبداللهحديثذلكوفي

ا.وكيوهحا)3646(داودوأبو2(،70)2/اححداخرجه

)0228(+خؤيحةابنوصححه

العلم"و"تقييد(،عبدالله-!واية)1/244لأحمد"العلل":وانظر

82(.-لأ)4للخطيب
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وا،إجماعاو،سنةاو،كتابإماوالدليلشرعيا،دليلافي!تدعي

فيموجوذامنها!شيوليس،والفرعألاصلحكمفيهديستويقياس

مسألتنا.

وكلاهما،نصمعقولوامانصاماالدليل.قلتششماوإن

واللازم،دليلهوجودلزمالوقوعثبتلو:قلتشثتوإن.!ختف

مثله.فالملزوم،مختف

يزولفلا،بالاجماعمثبحتهذانكاحان:والعشرونالثانىالوجه

منهاللفطهذاصدورقبلنكاحه:قلتشئتوإذ.مثلهبإجماعإلا

يرفعه.مايثحتحتىبقاؤهوالأصل،بإجفاعثابحط

طلاقإن:يقولونالعلماءجحهو!أن:والعشرونالثالثالوجه

أ"،حنجفةأابي4قوهذا.يصخولاينفذلاالعاقلالممجزالصبيئ

اختارهااحمدالإمامعنالروايتينوإحدى،)3"والشافعي)2(،ومالك

.()إسحاققولوهو،محمد)4"ابوأسشجخأ

قصاولهوقصذا،اختياراجملماتهوموجيهباللفظعارفاكونهمع

أ!ألي

،2(

)3(

ألم(

،51

.(6/35)"طلمبسواا):لظرا

.،9لح/5)"تدالزياوالخوادراو"،3،"349"،21/97"ونةلحدا"تنظرأ

.(6575/)ا"لاما":انظر

.35(0-01/348)"المغنيأ)

منصوربنإسحاقو"مسائل)؟/091،،الحنذرلابن"الإشراف[اانظر:

0133(.959،)رقم"وإسحاقلأحعدالكوسج

الحأفل.عندكذلكوليس،تعارضإسحاقعنالحقولظاهروفي
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فيواختبارهبابتلائهسبحانهاللهامروقد،صحيحةوإرادة،صحيح

ع!النبىواعتبرأ7"،وصيتهالخطاببنعمرنفذو!د،تصر!اله
..+)1(-

.93(ابويهبينالتخييرفيواختيارهقصده

والعلمالقصدبابعليهأكلققدالذي،الخضبالمئ!ديدفالغضبان

!يب.بلاهذامنطلاقهوقوعبعدماولى

موفوعالقلملأن؛مكلفغيروهذامكلف!،الغضباذ:قيلفإن

يترتبانمكلفاكونهمنيلرملاولكن،كذلكالأمر،نعم:قيل

يصحولامكلفثوالحكره،كيف.تقدمكما،لفطهمجردعلىالحكم

كوذمنيلزمفلا؟!،مكلفوالمريضى،مكلفوالسكران،طلاقه

ونقض،اقوالهإعتباريمنعحاللهيعرضلاأنمكلفاالعبد

)1(

،2(

)3(

6[.]النساء:(...وأئخلو1!ليئمن>:دعالىقولهفى

9(.ه!ما)2/!الذم!ةاهلأأحكام:وانظر

)11/183(،شيبةأبيوابن31(،ا031-21/"الموطألمافيمالكاخرجه

"والخبر:وقال61/2"2("الكبرى"(فيوالبيهقي)9/78(،وعبدالرراق

ذكرافيانهإلا،عنهاللهرضيعمريدر!لمالزرقيسليمبنفعمرو،منقطع

".أعلموالله،القعحةصاحبإلىانحسابهالخبر

بعمرسليمبنعحرولقاءبأذ!النقي"الجوهرفيالئركحانيابنوتعقبه

.الاتصالعلىفيحمل،ممكن

كابهفيأبويهبينتخييرهفيالواردةا،حاديثاللهرححهالمؤلفساقوقد

امنالولد،فيئع!رادلهرسولحكمذكرفي([لح09-])5/432المعاد""!اد

.)القاسمي(.فراجعهوفقهها،أحكامهاشرحمع،الحضانةفيبهاحق

!"



.(1آفعاله)

جزءيكونادبالطلاقالتلعطكايةان.والعشوونبع1الرالوجه

مجردوليس،مانعهوانتفاءسببهوجودبعدإلايتملاوالحكم،سبب

.تقدمكما،الأئعةباتفاق،تاماسبباالظفظ

اجزاءبقيةتكونأنإماوالتكليفوالعلمفالقصاوحينئذ،

منمانخاعدمهايكونأو،اقتصائهفيشروطاتكوناو)2"،السبب

بدونها.بالطلاقالتكفميؤثرفلا،الثلاثةالتقاديروعلى.تأنيره

ومن،والمكره،والسكران،الغضبانطلاقاوقعمنمعولس!

بدون،اوجزؤه،السببمجردإلا،منهقصدبغيرلسانهعلىىجى

اعلم.والله،الحكمثبوتفيكافيغيروذلك،مانعهوانتفاكاشرطه

،يردهولمبالطلاقلسانهسبقلوانه:و[لعشرونالخامسالوجه

إحد!في،الحكمفيذلكمنهويقبل،تعالىاللهوبينبينهفيمادين

ولا،يدين:الأخرىوالرواية-قوينةتكذبهأنإلا،احمدعنالروايتين

.)3"الحكمفييتحبل

ب!غيرل!ح!انهإلىالطلاقسبىإذا،الشافعياصحابقالوكذلك

قىينةظهرتإذاإلأاللسانسبقدعوىتقبللاولكنفهولغو،قصد

.)4"بقرينةإ،الحكمدونالباطنفيمنهفقبلوا.عاهتدل

)1(

،2(

)3(

الم(

أثبت.ماالصوأبولعل.بالحهملةداونقص،:الأصلفي

اثبت.ماوالوجة.الكسبةالأصلفي

.(466-654)8/((و"الإنصاف،3(لأه/01)""الحخخيةانظو

(.لح)6/2؟"المحتاج"نهاية.انظر
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يقعلمالطلاقإلىلسانهسبقمن:مالكاصحابقالوكذلك

.)1(الفتوىفيويقبل:قالوا.الطلاقعليه

فيوعنه،الطلاقوقوعامنمانغااللسانسبقيرىلاحنيفةوابو

بضعهاتملكالمراةبأناصحائهوقرر،روايتالطالعتقفياللسانسبق

،والمكره،كالسكرانالقصد،وعدمالقصذفيهيستويلسبب

سببهفييختلفلاالبضفزوال؟بالاتفادتى،وكالرضاع،والهأزل

نفسهبهيحلكاالذيالسببفإذ،العتقبخلافالقصد،وعدمالقصذ

التسويةحنيفةابيعنيوسفابووروى،وعدمهالقصدفيهيختلف

،الوقوعفيسواءهما:طائفةفقالت،اصحابهاختلفثمبينهما،

.)2(الوقوععدمفيسواء1همابل:طائفةوقالت

منماحلهقصدغيرمنالظلاقإلىاللسانسبقانوالمقصود

ا.الجمهورعندوقوعه

قصداغيرمنبالطلاقسبقهلسانهاننفسهمنعلمإذاوالخضباذ

الحكمافيقبولهواما،الفتوىفيويدثن،نكاحهعلىالاقامةلهجار

علىتدلظاهرةقرينةقامتإنانهوالاظهر،الخلافعلى!يخرج

ولا،القرائناقوىمنالشديدوالشضب،الحكمفيقباطقولهصحة

لمأنهيمينهجهدباللهيحلفالغضبشدةفيطقممنكثرافإذسيما

)1(

أ؟(

31،."-903)5/والاكليل"و"التاج44(،)4/"الجليل"مواهب:انظر

و!البحر(،!)5/القدير"و"فتح161،،-31016/الصشاخ"دابدائع:انظر

.(72؟-772)3/ل!لقلراا

06



لسانه.سبقوانحا،الطلاقيقصد

بهصرحكحا،الظلاقعليهيوقعونلافالجمهور،وحينئذ،

ومالك.والشافعيأحمداصحاب

رو؟.()1-.
قرينهقامتإدأنهصخها،اقوالثلاثهالقضاء!ي!بولهو!ي

فلا.وإلأ،قبلقولهصحةظاهر!على

تحريف.وهو.قولهةالأصلفي)1،
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فصلا
رواهما،يريدهلابحاالغضبفيتحالمقدالخضبانانيبينومما

عبداللهبنجابرسمعانهالزبير،ابيحديثمر"صحيحه"في!سلم

)1"اشترطتواني،بشرأنا"انما:يقول!اللهرسولسمعت:يقول

يكونان،سببتهاو،شتمتهالمسلمينمنعبداي،وجلعزربيعلى

.وأجزأ")2(زكاةلهذلك

قالت:عائشةعن،مسروقحدي!مناحمد("الإمام"م!صندوفي

ياا:فقلت:قالت،وسبهما)3(لهمافاغلظ،رجلان!صالنبيعلىدخل

"ا،إ[)!خيزامنكهذانصاب]ماخيزا،منكاصابلمر!اللهرسول

اللهم:قلت،؟وجلعزربيعليهعاهدتماعلمتماا!":فقال:قالت

."")وعافيةمغفر!لهفاجعلها،لعنتهأو،جلدتهأو،سببتهمؤمؤأيما

:يقولع!ي!النبيسمعانه،هريرةابيحديثمنالصحيحينوفي

.")6(القيامةيومإليكقىبةذلكفاجعل،سببتهمؤفيعبدأيما"اللهم

)1(

)21

)31

،3(

)!(

،6(

أولى.وهي،مسلمروايةواليثبث.اشترط:الأصلفي

)2026(.!مسلملى!حيح

أولى.وهي6"المسندد!وايهوالمئبت.وس!حافأغلظا؟الأصلفي

لاذمة.وهي"المسعد("،منذيادة

صحيح.وإسناده.45()6/"المسند(1

.بنحوه026()0مسلموأخرجه

)1026(.و"مسلم،)6361،،"البخاري"صحيح
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يرضىكماأرضىبشر،أنا"انحا:الحديثبسرألفاظوفي

فاجعلهالعنتهأوسببتهمؤمؤفايحاالبشو،يغضثكحاوأكضب،البشر

زكا!".له

ربهعلىشرطلما،الغضبفيبهدعالمامريداء!النبيكاذفلو

إرادةاجتماعالمحتنعمنإذ،ذلكضدعليهبالمدعويفعلانوسأل

علىفدل،ربهعلىلهمشترطاأحدهما،بإرادةصرحوقد،الضدين

الغضب.حالفيبهدعالماإرادتهعدم

مالكوهو،الرضامعصومهوكما،الغضبمعصوم!وهوهذا
..)1(و...

وتصليكه)3(،،غضبهفيئعصم)3(لمبمندكي!،بتصرده

؟!فيهبهالشيطانويتلاعب،كضيهفيهويتصرف

فهو،مضمونهيريدولا،يريدهلابمايتكلمالغضبانكانوإذا

يريدولاباختيارهبهيتكلماو،الكلامإلىيلجأالذيالحكرهبمنزلة

اعلم.والله،مضمونه

فإن؛الطلاقوقوععلىيدلبمامعارضذكرتمما:قيلفإن

عليه،اثرهترتبالغضبحالفيواراد،اختيارابالسحببات!الغضبان

حالهوإنمابالارادةالاعتبارإذ؛رضاهحالفيلهإرادتهعدميضرولا

مريدغير،بالسببالتكفمعلىمححولفإنه،الحكرهبخلاف،التلمظ

)1(

)2(

)3(

الأصل.فىكدأ

تحريف.وهو.يعصهمةالاصلفي

ويتمفكه-:ولعلها.الأصلفيكذا
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غيرفإنه،عقله"[أ9]علىالحخلوبالسكراذوبخلاف،عليهأثرهلحرتب

كلامه.لإلغاءوجهفلامختا!،مكلفوالغضبان.!كلف

فليس،لهوايثارهبهرضاهبالاختياراريدإن:يقالان:فالجواب

ولابهاراضعغيرهوالتيوارادتهبمشيئتهوقعانهاردتموإذ،بمختار

ثابتالاختيارهذافإذالأثر،توتبيوجحبلابمجودهفهذابأثوها،

الأرضبينيفرقلاأنالسكرانفينشترطلافإنا،والسكرانللمكره

فيويخلطيهذيانه:اقوالهأثرترتبعدمفيالمشترطبل،والسماء

و[لمريض.المححوموكذلك،كلامه

الإرادةاهلمنهوإذ؟للبلوغالمراهقالصبيا:هذامنوابلغ

سبقمنوكذلك،أثرهكلامهعلىيترتبلمثم،الصحيحوالقصد

حالفيباللفظاتىوقد،طلاقهيقعلافإنهيردهولمبالطلاقلسانه

لايده!لمولكن،مكوهغيرالاختيار

تقدملما،الغضبحالفيلقصدهحكمفلاقصدهوإنوالخضباذ

ذلك.علىالدالةالأدلةمن

يقغلا،يرساماو،لنشافجنونهكانمن)2(:اصحابناصزحوقد

بالكلية،ذاهب!غيرمعرفته)3(كانتوإذ،اتصؤفهحكمويسقط،طلاقه

.(اوقعه)4وانه،الطلاقيذكرانيضرهولا

)1(

)2(

،3(

)،ك!

ا.الأصلمنساقطة

وإن،لا!!ةكير"بأنداو!يادةمن".)بان:الحطجوعاتوفي.الأصلفيكذا

الانسب.هيكانت

اثبت.ماوالصوا!.كانتإدةالأصلفي

.3(؟0/116)!المغني":أنظر

64



حالفيسبهلحنسبهيجعلانربهع!ح!النبيدعاءمنذكرناهوما

يسأللمواخحارهأ!ادهلوإذ،لهمريل!]غير[)1(أنهفيصريح!،غضبه

ضدينإرادةيحصورلاإذ،عليهبهدعاماضذعليهبالحدعويفعلانربه

المسألة.فيكافوحدهوهذا،واحدةحالةفي

منونحنوالفكر،التأملطولبعدالحسألةهذهفيظهرمافهذا

وراءومن،إليهاالمصيريجببحجةذلكردلصنوالشكرالقبولوراء

التكلان،وعليه،المستعانوالله،والعنادبالهوىذلكردمنعلىالرد

واصحابهالهوعلى،النبيينوخاتم،المرسلينسيدعلىاللهوصلى

وجل.عزاللهملكبدوامدائمةصلاة،وأنصا!هوعترته

زمة.،دةذيا(1)

65
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اللفظيةالفهارس*
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القرانيةالآياتفهرس

لصفحةالآيةا

228،9،92[ه/]البقرة(أيفنكغبألئغو!دلهيواحذكم!لا>

334؟[]النساء/وأنتوشبهرئ(الصلوةامنوالاققردواالذينيأ!ا>

31[51"/]ا!عرافأسفا<غقئنقؤمهحركموس!+رجحولما!

31[1ه4]ا!عراف/(...دضحمبموسىعنسكتولما>

1؟2[00]ا!عراف/<فاشتعذياللهلمحغلشتطنمنينزغنلثوإما>

1111(]بونس/ستعحالهوبألختر(لشرفاسدله!لويعجل!>

21[11لاسراء/]ابآلخيز(ءدعاهلشرباقيدنسمنآولدخ>

3![63/]الك!فأبهر!(أنالشيط!،!أل!سنيةوما>

3363[]النور/تحصنا<أددنإنائبغاعلىفحمتكمتكرهوو،>
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والاثارالأحاديتفهرس

الأثرأ1"أوالحديث

بهايعتدفلاحائض!وهيامراتهالرجلطلقإذا-.؟

ستببتهمؤمنعبل!أتمااللهم

بالزناأقرمنباستنكاهجم!ل!شع!امو

الشيطانمنالخضبإن

ربيعلىاشترطتوإني،بشراناإنما

البشريرضىكماا!ضى،بشراناإنما

يعتقدهالشيءعلىالرجليمين(اليمينالغوإنه،د

يجدماعنهلذهبقالهالوكلمةلاعلمإني

ربيعليهعاهدلثماماعلحباو

ابويهبينالصبيغ!ي!النبيتخيـر

أالغضب(ادمابنقلبفيجمرة

الحرةشراجفيللزبير!بالهالنبىحكم

اللهوجهبهيبتغىماوالعتق،وطرعنالطلاق-؟

الطلاقوجهخالفماطلاقايرىلا()طاووسكانتا!

كفارةفلاكضبانوهورجلعليهاحلفيمينكل-.-

اثر.فهو)!م(بمحدزاكانما)1(
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غضبانوانتتحلفاناليحينلغوفي

واللهوبهلىواطهلا:الرجلقواهواليحينلغوثغ

بالصرعةالشديدلي!س

فليطعهاللهيطيعاننذرمن

الصبيوصيةعنهالله!ضيعمرنفذ:!

عنه(اللهرضيحمزة4)قولابيعبيدإلاانتمهل

عليهغضبإذاومالهلولدهالانسانقولهو-":

اولادكمعلىتدعواولاانفسكمعلىتدعوالا

بينةعلىإلاطلاقلا-"ش

إكلاقفيعخاقولاطلاقلا

يحينكفالىةوكفارتهغضبفينذرلا

حائض!(وهيامراتهيطلق)الرجلبذلكيعتدلا-ة؟

حائض(وهيامراتهيطلق)الرجلبهايعتدلاث"؟

غضبانوهواثنينبينالقاضييقضيلا

شفإنلياغفراللهمةاحدكميقللا

لمحغ-بز؟ييما

73
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الشعرفهرس

عذلتهلايدهفيوالأمرعاذلييا

العقلكولىالغضب

+-غ!+-ي!

الأمثالفهوس

ب،-،ثحم!

74
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الأعلامفهرس

عفانبنعثمانبنابان

)أبوبكر(شيبةابيابن

)الشريف(موسىابيابن

نجيحابيابن

حنبلبناحمد

خالدبناحمد

عبدالرحيمبنعبداللهبناحمد

!اهويهبنإسحاق

القاضيإسحاقبنإسماعيل

الجويمني-الحرمينإمام-.:

إسماعيل(بن)مححدالبخاري

جعفربنعبدالعزيرابوبكر

(الإسلام)شيختيميةابن

الخحلبي

عبداللهبنجابر

عبدالعزيز(بن)عبدالملكجريجابن
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،)الطبريجريرابن

الباقرجعفرابو

الحرمين()إمامالجويني

الحارثأبو

الثيسابورجمما(عبدالله)ابوالحاكم

حزمبنمحمدابو-حؤمابنثة:

الكوخيالحسنابو

حمزةابو

حنبل

ثابت(بن)ال!ثعماذحنيفةابو
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عحروبنخلاس
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دريدابن
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المكي(مسلمبن)محمدالزبيرابو
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المسيببنسعيد
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لبطاابو

(اباذيالمحمد)طاهرابو

،كيسان)بنطاووس

يوالطحا

المؤمنين()امعائشة

أصبغبنعباس

مهديبنعبدالرحمن

الصنعاثيهمامبنعبدالرازق

الميمونيعبدالملك

حنبلبناحمدبنعدالله

طاووسبنعبدالله

عباسبنعبدالده

عمربنعبدالله

)نفطويه(عبداللهابو

الئقفيعبدالمجيدبنع!بدالوهاب

عمربناللهعبيد

عفانبنع!مان

السائببنعطاء

عقيلبنالوفاءأبو=عقيلابنكأ

الخطاببنعمر
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حصينبنعمران

عبدالعزيزبكوابوالخلالى-غلام!

دعامةبنقتادة

الحقدسيمحمدابو=قدامةبن!

قلابةابو

لمحعدبنالليث

ماجهابن

إسحاعيلبنمالك

انسبنمالك

جبربنمجاطد

بشاربنمححد

احشمفيمحمدبوأ

د!ستويه()ابنمححدابو

نباتبنسعيدبنمحمد

الخشنيعبدالسلامبنمحمد

مححدبنقاسمبنمحمد

المثنىابنمحمد

قدامة()ابنالمقدسيمحمدايو

الأجدعبنمسروق

الحجاجبنمسلم

،9،23،35،94،51

،52

،52

،94

7"

21

53

54

35

4

8

57

11

!2

53

6

53

153

53

153

57

62

162



راشدبنمعمر

السلامعليه!موسى

عمر،ابن)مولىنافع

ثريرةلوآ

يحيىبنهححام

وسيم

وك!ابن

عقيلبنالوفاءآبو

واضحبنيحيى

عبداللهبنيوسفما

القاضييوسفابو
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الأربعةالأئمة

حنيفةابياصحاب

الشافعياصحاب

مالكاصحاب

)الحنابلة(اصحابنا

الحجاذاهل

العراقاهل

التابعوذ

لجمهورا
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الصحابة

الفقهاء
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الري!صلىخحألئه!!ص
الخحقيقمقدمة

محمدرسولهعلىوالسلامو[لصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن

التبوكية".ب"الوسالةف!ميت،الشامبلادفياصحابهإلىوارسلها

ولانعا!فىاعلالبروألمعوى>وتعاونو(عل:تعالىقوله[لمؤلففيها!سر

منانوذكر،[2:ئدة]الحا(أئعمابشديدألله)نأللهئقوأولعذو!ولاثصا

اللهإلىالهجرةسفرعلىالتعاونوالتقوىالبرعلىالتعاونأعظم

وإرشادا.وتعليمأونصيحةمساعدة4والقلبواللسانباليدورسوله

بذلوطريقه،ع!يالهالتبيعنالمو!وثالعلمالسفرهذازاداذوبين

إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد

وعحودهالأعرمالوراس.وجهكلمنإليهالافتقاروتحقيقبالكلية

بحيثا،القراناياتفيوالتدبرالتفكردوامهوإنماذلكفي

مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ
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لرصطلرفصألله

النحقيقمقدمة

يقطعهولاالحدد،يحصيهلاحمذاسرمدا،دائفاحمذالله"الحمد

علينالكهووكما،اهللهأنتوكماتحمد،ذلكيئبغيوكماالأبد،

.11حق

وعلمحنا،وهديتنا،ورزقتنا،خلقتنا،بماالحمدلكربنا"اللهم

الحمدولك،والقرانبالاسلامالحعدلك.عنا.وفزجتوانقذتنا،

وجععتأمننا،واظهرتعدونا،كبت..والمعافاة،والمال،بالأهل

ربناسألناكماكلومرمعافاتنا،حسنتورزقنا،وبسط!فرقتنا،
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فيا،!أ

.لرضيت"

فلك،فعفوتحلمكوعظمالحمد،فلك،فهديتنورك"تماللهم

اكرموجهكربنا.الححد..فلكفاعطيت،يدكوبسطتالحمد،

-تطاع..وأهنؤهاالعطيةأفضلوعطيتك،الجاهأعظموجاهك،الوجوه

الضر،وتكلشف،المضطروتجيبفتغفر،-ربنا-وئعصىفتشكر،-ربخا

ولا،التوبةولقبل،الذنبوتغفر،الكربمنوتنجي،السقيموت!في

حديثه.بهيسخفتحكان،الله!ححهالبصريالحسندعاءمنهذا)1(

فيئالبجهقيطريقهوم!11،رقم)الشكر(فيالدنياابىابناخرجه

.266؟رقم(الإيمانأشع!



")1".قائلقولمدحتكولاأيببناحا،با،ئكيجزي

حمذاالحمدولك،خلودكمعخالداكثيزاحيداالحمدلكف"اللهم

ولك،مشيئتكدونلهمنقهىلاحمداالحمدولك،اعلعكدو!لهمنخ!ىلا

")؟".رضاكإلالقائلهأجرلاححداالححد

عبدهمحمذاانوأشهد،لهشريكلاوحدهدثهإلاإلهلااذوأشهد

القيامة،يومالححدلواءوحامل،الشاكرينوعظيما،الحامدينإمام،ورسوله

الدين.يومإلىكثيزاتسليفاوسلم،وصحبهآلهوعلىعليهاللهصلى

بعد:أ!ا

العبداششغال؟الحقواحق،الفضائلوأفضل،القربأقربمنفإن

أ!ل!

2(لي

وموقوفاةمرفوعا-عنهاللهرضي-عليئعنروي

!عيف.وسنده،044!قممسندهفىابويعلىفأخرجهالمرفوعفاما

فأخرجه:فالمو!وواما

)المصنف(فيشيبهأبيواب!96،رقم)الدعاكا(فيال!بيفضيلابن

لا.3لحرقم)الدعاء(فيوالطبراني،6039رقم01/922

جعفر:الى6394رقم"264/(العمال)كنزفيالهنديالحتقيعزاهو

أماليه.فيفضلبنمحصدبناسماعيلالقاسموابي)الذحص(،فى

طرقه.بحجموع-اللهشاءإن-ح!نوطو

أللهرضي-عليئحديثم!04لأ9رقم(الإيمان)شعبديالبيهقيأخرج!

لما.دونهومنعليئبينانعطاع"فيه:عقبهوقال،مرفوعا-عنه

829.و689رقموالخرهيب(الترغيب)ضعيففيالألبانيوضعفه

فيحجراب!الحافظطريقهومن"/223)الحلية،فينعيمأبووأخرجه

الحارثي.النضربنمحمدخرمن092-3/98؟الأفكار()نمائج



وأهليححد،لانهل-سبحانه-فإنه؟والمجدالعلىلذيوالحمدبالثناء

محاسنه4كمالعلىالمحمود-جلالهجل-وهو،علجهويمنىيشكرلان

إحسانه.وتمام

فيذلكتبتكحا،وجلعزاددهإلىالعباداتاحبمنو"الحمد"

:قالع!ي!النبيأذ.عنهالله!ضيأنسحديث

الحصد")1".مناللهإلىأحبشيءمن"وما

عطثمالنبياذ،عمهمااللهرضيالأنصاريعبداللهبنجمابرحديثوفي

.لله(")؟")الحمدالدعاءوافضل(،اللهإلاإلهالاالذكر"افضل:قال

الحمدصجغعنالعلمأهلسؤالعلىالناسيحرصأذإذذغروفلا

المؤس.لحطأسعدذلكلأذ؟وأكملهاوأجقهاأفضلهاعنبل،وألفاظها

فيالواردةالرواياتألفاظعنيسأل)209(السخاويالحافطهوفها

صيغفيالواردةالروايابمناستحضرهما!ذكر،التسبيحجوأمع

،1(

)2(

رقمالإيماذ،)شعبفيوالبيهقي،4256رقممسخدهفييعلىأبو:اخرجه

.01!0/1(الكبرى)السننوفي،لح580

.!917رقم(الصحيحة!السلسلةفيالألبانيوحسنه

)عملفيوالخسائي3868،رقم!اجهوابن3383،!قمالترمذي:أخرجه

حباذوابن،201رقم)الشكر(قيالدنياأبيوابن831،رقمواللجلة،الوم

فيوالبجهقى،الذهبيووافقهوصححه3.!و1/89؟والحاكم846،رقم

وكيرهم.6104رقم(الإيمان)شعب

الصحيحة(و)السلسلة،4011رقم،الجامع)صحيحفيالألبانيوحسنه

.7914رقم



لتسبيح)1(.1الحمدو

ذإالبلقينيالسراجقولعن9(لأ)4المكيالييتميحجرابنويسأل

افضلفيالعلماءاقوالفسرد،ا"العالمينربلله"الحمدالح!مدصيئأفضل

برلله"الحمدوهي؟الأقوالسائرمنلفقهاصيغةاستحسنثم،الصيغ

وجهه،لجلالينبغيكما،مزيدهويكافيء،نعمهيوافيحمدا،العالمين

.)2"!"سلطانهوعظيم

عماأوا،ثبوتهاعنللاستفساربعينهاصيغةإلىالسؤاليتوجطولربما

ابنالإمامإلىوجهالذيالسؤالفيالحالهوكما؟المعانيمنتحمله

ايدينا.بينالتيالفتيابهذهعنهواجاب،الله!حمهالقيم

الفتيا:مضمون

صيغمنبصيغ!يتعلق-اللهرحمه-القيمابنالامامإلىالموجهالسؤال1

هي:،الحمد

ثبولهاعنمزيده"؛ويكافيءنعمه،يوافيححذادته،"الحمد

الصيغأفضلهيالصميغةهذهاذمنبعضهمذكرهماوهلوصحتها؟

لا؟أمصحيح!وأكمل!ا

جهةم!:جهتحنمنالصيخةهذهثبوتوبنفي،ذلكببطلاذفأجاب

01الددايةجهةومن،ية1الرو

عنفضلأإسناد،لهاليسالصيغةهذهاذفذكرالروايةجهةمنفأما

.19-391/"(المرضية>الأجوبةانظر()1

4/26301الققهية،الكبوى)الفتاوكاانظر)2(



،السلامعليهآدمعنالتمارنصرأبويرويهلرهونماوإ،صحتهاأوثبوتها

،نقطاعه.حجةبهتقوملاالأثروهذا

الصيغة؟هذهبمثلالتلفطالمكرميناللهخلقمنأحدعنيردلمإنهثم

!سولصحابة!أس!موعلىالامةهذهخبارولا،لنبيينولا،الملائكةلا

الحمد،صيغفيالواردةوالاحاديثالاياتسردفييطيلوأخذ،غ!جيهالله

عنها-المسئولالصيغةهذهفيهاليسوالتي

تخضمنقدالصيغةهذهأذ-اللهرحمه-بينفقدالد!ايةجهةمنواما

.فاسدامعنى

قديكوذللنعمب!ثكرهالعبدانتفيدقدالصيغةهذهان!ذلكووجه

المستفيففييخالفلانهفاسا،وهذا،تعالىللهحقمنعليهماادى

ولاحد،شكرهابتحاميقوملاوجلعزاللهنعمذمنصالشرعيةالنصو

بححدهيديهبينوتسفدم،ربهعلىالعبدأثنىفمهحا،قائلقولبحقهايفي

.أكرمومتته،اعموإححححانه،اعظماللهفحق،وشكره

جماع!عنالمنقولهو-الدهرحمه-القيمابنردهالذيالمعنىوهذا

قالهماذلكومن،وأبطلوه،وفندوه،ردوهنهم،المتقدمينالأئحةمن

ادله:رححهالمزنيعبدادلهبنبكرالإمام

فما(،لله)الحمدبقولهنعمهعليهوجبتإلادته()الحمدقطعبد"ماقال

فلا،أخرىنعمةفجاءتدده،،)الحمديقولذجزاوها؟النعمةتلكجزاء

وجل")1".عزاللهنعئمتنفد

)شعب-فيوالبيهقي89،و7رقم)الشكر،فىالدنياابيابن:اخرجه11(



:يقولالسريلعححعت:الجنيدوقال

الشكريتناهىلاانإلىاي،نعمةالنعمةعلىوالشكر،نعمة"الشكر

.ق!الب"()1،إلى

الله:ارحمهحبيببنطلقوقالط

يحصيهاأذمغأكثراللهنعمدمان،العبادبهيقوماذمنأثقلاللهحقإذ11

."أ2(توابينوامسوا،لوابيناصبحواولكن،العباد

ادثه:رحمهالوراقمحمودوأنشد

الشكريجبمثلهافيلهعلينعمةادلهنعمةشكريكانإذا

العمراواتصلالأيامطالتوإنبفضلهإلاالشكروقوعوكيف

الأجرعقبهابالضراءمسوإنسرورهاعئمبالسراءمسإذا

والبحز)3"والبرالاوهامبهاتضيقمنةفيهلهإلامخهحاوما

ادله:رحمهالحنبليرجبابنالحافظقال

فيحمدهالأكلةياكلأذعبدهعنويرضىالمحامد،يحبالله"إن

عليهاوالحمد،بالنعموالثناءعليها،فيحمدهالشربةويشربعليها،

)1(

)2(

)3(

.5904رلمحمالايحاذ(

.69.2رقمالإيحان()شعبفيالبجهقيأخرجه

.هـ442رقمالإيحان()شعبفيالبيههقيأخرجه

)شعبفيالبي!قيطريعهو!82،!قم)الشكر"فىالدنياابيابن:أخرجه

.9904رقم(الايحان
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طلبايبذلونهافهم،موالهممنإلحهمأحبوالكرمالجودأهلعخدوشكرها

نعمهيبذلفهو،ا،ج!دينوأجود،الأكرمينأكرموجلىعزوادلهللتخاء،

منهمويرضى،عليهاوالحمد،وذكرهابها،الثناءمنهمويطلب،لعباده

إلى!حتاجغيروهو،عليهمفضلهمنكلهذلككانوإن،عليهاشكزابذلك

وكمالهوفلاحهالعبدصلاحكانحيث،عبادهمنذلكيحبلكنه،شكرهم

نعحهاعظممنكاذوإذ،إليهموالشكرالحمدنسبانهفضلهومن.فيه

منهماستقرضثم،الاموالمنعطاهمماعطاهمأنهكماوهذا،عليهم

اقتضىكرمهولك!،فضلهومن،ملكهوالكل،بإعطائهومدحهم،بعضه

"أأ،.ذلك

هذهفيالحذكورالخلاصةوعينومحتواها،الفتياخ!صةهوفهذا

"عدةوهولهاخركتابفي-اللهرحمه-القيمابنذكرهقدالفتيا

إيجازمعالفتيافيههناإليهخلصمانفسإلىفيهوخلص"()2"،الصابرين

شديلإ.

الفتيا:معوقفة

واستقصا؟؛بسطصاحبأنه-اللهرحمه-القيماب!عنالمعروفمن

نأفقل،ذهننوسيلان،ذاكرةوقوة،اطلأعسعةمنبهيتمتعلماوذلك

أجوبته.فيالصوابيفارقه

وجودبخفيلهاتأصيلهالحمدمسألةعنفتياهمقدمةفينقرؤهماوأول

،السلامعليهادمعنمروقيأثرنهاالامرغايةوإنما،الصيغهلهذهسخد

82-2.83/(والحكمالعلوم)جامع)1(

.922-228الصابري!()عدة)2(
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.ااخذهأينمنيدرىولا،التمارنصربيغرائبمنالأثروهذا

،المرويللأثرالسندبوجودالعلمعدمغايتههداكلامهأنوالحقيقة

الكفية،العبا!اتأذإلا،بالعدمعلضاليسالحلمعدمأنالحقررومن

الهافإن-الله!ححه-القيمابنالاماممثلمنخرجتإذا،العامةوالقضايا

معلومه.وكزارة،علومهلجلالةمنهماسترواخا!العلماءعندحبها

القيم-ابن!نتوىنقلإلى-اللهرحمه-السفارينيبالعلامةحداماوهذا

اكتابهفيالحمدصيغعنتكلمعندما؛النتيجةبتلكلهإتمرارا-الدهرححه

."")1الألباب"غذاءالمشهور

:اموروههنا

يرويهسنذاالأئرلهذااذذكر-اللهرحمه-حجرابنالحافظان:الأول

اماليه+فيالصلاحابن

ابناحكمحجوابنالحافظنقللصاولهذا،الوجودعزيزالإسنادوهذا

"()2".وصفهحتىعليهعثرفكأنه9:عقبهقالعليهالصلاح

الحارثيالنضربنمححد:عنيرويهإنماالتما!نصراباأن:والثاني

كماالسلامعليهادمعننصرأبىروايةمنليسفالائر،لسلام1عليهادمع!

واسطة.بينهمابل،ذكر

الحديثنذكر-اللهرحمه-الحنبليرجبابنالحافظأن:والثالث

ولمبذلكواكتفىوموقوفا،مرفوعارويقدعنهالمسئولط

)1(

)2(

.1/02"بلبالأاءكذا)

ذلك.بعدعليهوقفأنهحجرابنالحافظذكرثم.4317/الحبير()التلخيص
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يعزهما)1،.

عنهما،ادلهرضيعحرابنحديثمنرويمابالحرفوعرادفلعله

ولفطه:

على،فيهمباركاطيئاكثيزاحمدا،العالمينربللهالحمد:قال"من

فتقولتمرابللاث!مزيدهويكافيء،نعمهيوافيحمدا،حالكل

كيفندريوما،وحمدكهذاعبدكقذسكماكنهنحسنلا؛ربنا:الحفظة

.!قالكمااكتبوهأنإليهماللهفيوحي؟نكتبه

فيالبخارىإلى!عزاه،،والترهيب"الترغيبفيالمنذريذكره

الترغيبضعيف9فيعليهالحكمفيالألبانيلهوبيض"الضعفاء"،

")2(.والترهيب

بنمحمدعلىالموقوفبهرادإنإلا،عليهأقففلمالموقوفوأما

أعلم.فالله!الحارديالنضر

نعمه،يوافي"حمداالاثرعليهيدلقدالذيال!معنىأن:والرابع

مالكبنأنسحديثوهو،يؤيدهماجاءقدنهيظنربما"مزيدهويكافيء

:قالع!عداللهرسولان:عنهاللهرضي

وآواني،،كفانيالذيلله"الحمد.فراشهإلىاوىإذاقال"من

فافضل"،عليمنالذيللهوالحمد،وسقاني،اطعمنيالذيللهوالححد

دا)3(.كالمالخلقمحامدبمجميعاللهحمدفقد

)2(

)3(

2/83.(والحكمالعلوم)جامعانظر

.629رقم4لأ-1/4778والرهب،الترغيب)!عيفانظر

والحاكم-722،رقم(والليلةاليومأعصلفيال!يابن:اللفظبهذااخرجه
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أنهالذكراهذاقالإذاالعبداذفيهليسالحديثبأنذلكعنوالجواب

بماوأتىشكرها،اللهنعمةوقىنهو،القيامحقاللهبحققامقديكوذ

احمدجصيعيعدلبذكبرأتىأنهعليهيدلماغايةبلذلك!يكافيكا

الأج!ر.!فمنوهذا،الحامدين

يكافيءولا،عليهماللهبحقيفي،كفهمالعالمينحضدانذلكويؤكد

نهاية.لعظحتهليسكما،نهايةلشكرهليسوجلعزاللهفإذ،لديهمنحمه

الخلقمحامدبجميعاللهحمد"فقد:قولهفيالزيادةسلمتإنهذا

ابدونوغيرهاوالسننالمسندفيالحديثأصلفإن،الاعلالمن"كلهم

.!الزيادةهذه

القيم:لابنالفتيانسبة

وهي:،اللهرحمهالقيملابنالفتياهذهبنسبةنجزمتجعلناأمورلم

ناسخفقالالفتيا،صدرفيالمؤلفباسمجيءقدأنهاولأ:

الحخطوط.

المحدثين،عمدة،المحققينقدوة،العالمالامامشيخنا"أجاب

اللهتغحده،القيمبكرأبيبنمححدعبداللهأبو:والدينال!ملةشمس

بلحصته"!ا

فيالرسالةائناءفياللهرحمهتيحيةابنالاسلامشيخذكرقدأنه:وثانئا

الاسلامشيخعلىالقيمابنوتتلمذب)شيخنا،،يصفهوكان،مواضععدة

ا)شعبفيوالبيهقي،الذهبيووافقهوصححه-1/545546المستدركفي

.571وه51لأ4رفم(الحخخارة1فيوالضياء،7204رقم(الإي!مان
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.اجدمشهور

كتابهفيالفتحاهذهخلاصةحكىقد-الدهرحمه-القيمابنأن:وثالممأ

هذهفيتمافارايهيطابقهناكذكرهوما"،الصابرينب!عدةالمسمىالاخر

الفتيا.

:"الصابرين"عدةفيقال

أنواعبافضلاللهيحمدانحلفمنإذبعفالفقهاء؟قولداوأما

ويكافيء،نعمهيوافيحمدا،لله)الحمد:يقولانيمينهبركاذالحمد!

الصحابة،مناحدعنولا!لمجمد،اللهرسولعنبحديثليسفهذامزيده(،

،مودعولا؟مكفيغيرلله"الحمد:منهوأصح،آدمعناسرائيليهووإنحا

.ربنا"عنهمستغنىولا

عنفضلااللهنعممننعمةيوافيأذوشكرهالعبدحمديمكنولا

ولكلنللمزيد،مكافئاوححدهالعبدفعليكونولا،نعمهجميعموافاته

حمذاالحمدمنسبحانهاللهيستحقهالذيأن:وهو،يصحوجهعلىيحمل

إذاكما،بهيأتىأذالعبديقدرلموإذ،لمزيدهومكافئا،لنعمهموافيايكوذ

ماوملء،بينهحاماوملء،الارضوملء،السحواتملءلله"الحمد:قال

أنفاسوعددوالقطو،والحصىوالترابالرمالوعدد،بعدشيءمنشئت

منيستحقهعماإخبارفهذا"،خالقوماهو،اللهماخلقوعدد،الخلائق

الحمد")أ".منالعبدمنيقععمالاالحمد،

922.-228(الصابرين)عدة)1(

يحملىوعليه،العبارةهذهلمعنىجيدتخريجههعاالقيمابنذكرهوما

عن=يتحدثوهواللهرححهالبيهقيالإمامكقولالائمةمناستعملهامنكلام
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،والاستدلالالعرضوطريقة،التدوينونفس،الفتيالغةان:ورابعا

في-اللهرحمه-القيمابناسلوببهتميزماتوافق؛والردالمناقشةومنهج

مؤلفاته.صياكة

قد)1188(الحنبليالسفا!ينياحمدبنمحمدالعلامةانوخامشا:

مقدمةفيوذكرها"،الألباب"كذاءكتابهوضفنهاالفتيا،هذهاختصر

وصرجب)فائدة(،لهـاوعنوذالحمد،ممسائلعلىالكلامعندالكتاب

)1".اللهرحمهالقيملابنبنسبتها

التحقيق:فيالمعتمدةالنسخ

نسختاذ:الفتياهذهمنلناتحصل

الأولى:النسخة

فيمحفوظب(،11لأ)04رقميححلمجموعضمن،قديمةنم!خة

الاسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالحلكمركزفيصورةمنهاليدذ،

أربعصفحاتهاوعدد،المخطوطمنصورةعلىحصلناوعنهص،بالريا

مرقم!غيرالحجموعوهذا،صفحالت

يشبهوخطها،الناسخاسمولا،النسختاريخعليهاليسوالنسخة

)1(

العلماء،عندالعاليةالمكانة!الكبرى!السننلك!ابهجعلبأذعليهاللهنعحه

يوسفابنحبداللهمحمدابيالإمامالشيخإلىالسننكتاب!ووقع:فقال

فارتضاهكثيرا،شيئاتحصيل!علىانفقبعدما-الحرمينإماموالد-الجويني

سائروعلىيوازيها،ححداالنعمةهذهعلىددهفالحمد،فيهسعيوشكر

يكافيهاإ.حمدانعحته

يسير.بتصرف1/142والاثار(السنن)معرفة

.102/الالباب،)كذاءانظر
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الكلماتفيهوتتداخل،الإعجامقليلوهو،الهجريالثامنالقرذخطوط

حدناسخهايكوذاذستبعدولا،ومصححةمقروءةوالنسخةاحيانا،

اعلم.وادله،المؤلفتلامجذ

الفتيانصفيمثلمنهافالموجود،ناقصةانهاالنسخةهذهويعيب

)ا(0بالحرفلهارمزتوقد،التحقيقفيصلالجعلتهاذلكولولاتمافا،

الثانية:النسخة

الرقمتحملبالرياضفهدالملكمكتبةفيصحفوظةكاملةحديثةفسخة

ولاناسخها،اسمفيهائذكرولم،واضحنس!خيوخطها672/86،

وعدد،1338بعاماخرهافينسخهاتاريخوقيدمنها،نقلالتيالخسخة

ص!فحة.عشرةثلاثصفحاتها

لهارمرتوقد،الهامشفىكتبتالتيالتصويباتبعضوبالنسخة

)ب(.بالحرف

:المخطوطعنوان

م!مناحطتسصيت!اعلىينصالعنواذ،ولممنأهملتاالنسختينكلا

ماعنهانقللما-اللهرحمه-السفارينيحتى؟اللهرحمهالقيم،بنترجم

هوهذالأذمستغرئا!هذايكلونلاوقدعنوانا،لهايذكرلممنهااختصره

ثم،بإملائهأوبخطهعنهافيجيب،العالمإلىترفعأسئلة؛الفتاوىشأن

انهالافلاذ،فتيانهاعلىالناسايديفيوتنتشر،العنونةمنهملايتركها

بعتواذافتيا

يلي:مانرىالمخطوطفيالتأملوعند

لا1



أحدمناستفتاءفهوالفتيا،حقيقةعليهينطبقالمخطوططبيعةانأ-

الفتيا.بهذهالجوابفكان،مامسألةعنالناس

يتضصنالحديثهذا،فقطواحل!حديثعنكانالاستفساراذ-2

عنه،-الله-رحصهالقيمابنفأجاب،الواردةالحمدصيغمنواحدهصيغة

الشوعيةالنصوصم!يستحضرهمابسوق-للجوابتكحيلا-اتجعهثم

صلألاصتبعاالنصولهذهحشدهفكان،وألفاظهالحعدصيغفيالواردة

.السؤالفيعخهالكشفطلب

هذهمثلفيالعملعليهجرىلماواستئناشا،ذكرناهماإلىوبالنظر

:بلهانعنوذأنبنايح!ن،الصؤلفات

ويكافيء،نعمهيوافيحمذالله؛"الححدالحمد.صيغةفيفتيا

علم.واللهمزيده"،

:الكتابطبعات

مرتين:الكتابطبع

بنفهد.بتحقيق،1414سنة،بالرياضخزيمةابندارفي.الأولى

مواقعبكشفالسعد)مظالعهكذا:عنوانهووضعالعسكر،عبدالعزيز

01الرسالةخاتمةمنالعنواذهذااستشرفأنهالمقدمةفيذكر،الحصد(

الطبعتين.أجودهذهوطبعته،ظاهرةبالكتابوعنايته

بنمحمد:بتحقيق،1415سنة،بالوياضالعاصصةدارفي:والثانيه

فيذكرالحمد(،صيئفي)جواب:هكذاووضعنوانه،السعرانإبراهيم

.العنوانبهذاعليهاشارالذيهو-الله-حفطهبوريدبكرالشيخأذالمقدمة
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النسخةوهي،واحدةخطي!نسخةعلىاعتمداالمحققينوكلا

منيخلولايسيرفوبعلىجياوعملهحا،1338سنةكتبتالتيالحتأخرة

ولهماأكحر،خزيمةأبندا!طبعةمناستفدتلكني،الحريصعملمثله

العحل.صالحمنهمايتقبلوالله،السبقفضل

التحقيق:فيمنهجي

الرسممحراعيا،أصلهعلىقابلتهئم،المخطوطبنسخقصت-1

الحديث.الإملائي

أقرب-ظنيعلىيغلبفيما-أراهماالنسختبنمنأختار2-

بينضعهوبدونهالكلاميستقيملاكلمةوحرفاضيفوقد،للصواب

1[.معكوفتين

الترقيم.علاماتوراعيت،الكلامفقرت-3

فيكانتفإنالاحاديثفاماوالاثا!،والاحاديثالآياتخرجت-4

منخرحتهكيرهمافيكاذوما،عليه]قتصرتأحدهماأوالصحيحين

وتضعيفه.تصحيحهفيالحشأذأهلكلامأنقلثم،الأصليةمصادره

.الحقاميقتضيهممامواطنعلىوعلقت،للأعلامترجمت-!

الحراد.عنيكشفبماالعريبمعانيبعضبينت-6

والاحاديث،،الاياتفهرس.التفصيلعلىالفها!سقوائمأقمت-لأ

.والحوضوعات،والكتب،الاعلامو،لاثا!و

،اقومهيللتييهديناأنقدرتهجلتالعظيمالعلياللهوأسالهذا؟

الوكيلىءونعمحسبناوهو،كفيلجميلبكلإنه،اح!حنهىبالتي
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حم!ب!اللهدلأفيلكلكهليأ!ماخرلابهرفدلمدكلعب!ماكلالمجبلكللكل!المحمكاإلو

مدلى!ص!اللا!قىنعاعلمثهـ!ا!ال!لدسممالمأ!در!صصما،لدجمف1!شد

هدولم!م!ل!درجااسكل!ل!ر)و،د!+!لىمر)فطكللىهدالمحد!سببرهـ؟

د!المفى!لملعر!كل!لالعجيلل!والنىث!كل!دأكأ!بهـ؟أ4د!!الاولى
!!رل!لطلم!يعا+محتي!ا،يال!!ئما

لىأ!ش!3ممغاواللص!ل!مص!كللمل!لمصرمحيعص/!ب!!المح!
+مالاي!!ر؟لىلهكللمحه!مح!أئملم!الماالترلممكما!كك!لمحنفيلض!ملأئم!ممرص!ما

اإورلىجمفمميط!كلأخلتىيبم!!ع!د!ماص!ام!!ر!ىأيخد!صدلعبم،أ

ئلأدوليلتلمبررو!عا!غ!افوكو/ل!دد!جمرسسل!/!شط!ا

احمللضا!كمصك!!+1د(لما!لمعللال!"ص!!ا+لرص!لممماإ

بننمصلال!لم!ر!رلممم!ش!لممم!7لمعرلرثغقيلمكللىلمءسملمج!سو)ا!ما

!ع!نما-ابسلمل!ممصث!اولم!لم!هـس؟طىيوا!نر/!!غض/ط!تلمكيممديرئحد)

ذممطلوج!؟هر!صخ!برتجبنما!مول!كلحماإلرلىطر!جمص)ىي!جم!!ط!سما

حيكلكصحزلرلئمكطجم!يهبهمماحيولأكللىجمم،س!لائمكىا!صص!غل!ااجمم!د

جمىلمفىلمحركم!صصلىكل!إل!!ككلىل!بر3!!ر!كلى،3لممقىمم!حط+.لرلترلم

لنولئمنطلىلر!رفلو/لمش!هصرجم!لىأ!المشلشهأإك!صتالر3

لي3...ر.ص3!كع!بو/!
إجمصصيملر!مشعميا!لمف!!لامميل!ر/ك!تىلمج!اطكصكر/لىهمىلص

له!يهىلرممدصل!ل!ل!حماللىر3،لطبملبمل!!إمر!يهبئماجمى!رأ!ث!للمصهم!،كط

لصحم!ل+ت!ما!و!ب!ثلىيهلل!دثلأ-كلم!ل!)!ي!لمالجصمم!مح!!ن!لمالميهل!لم

لرللىمممز!يهطلىيمكللمحبلا)بركنرلحتى2ممسل!ث!خمضبصط!!ر!كزلكمولر.،

9!مكلهملىهم!لمو!لمحئملمحبيد!لرمملكص"!ف!حمائا!ص!طىدركأد!/لمحلمم!3

لم!صحوثىلم/!هم!!!رهمر!دم!رلردودىك!آآلطحمزد!شدب!ىيركى!أدمفي

لريرممرلمممرفى!قا!لىك!درل!ل!!لم2لرط!حيهمكل!لى!ع!
!كال!رللثرفسفىلي!شميكىط

عبمح!!ر!م!3!ربه!اولس/مم!يبر!يه!لى!مطج!ض!
حمو!كرفؤللنعو!جم!!صمكل!/ك!!رمرهذهجيجشنصدبملاصر!رالرلملى،؟

)1(لنسخة1منالأولىالعفحة



علم!لمكا!إجميال!ملممدلل!بيماف!ل!1قص!لمحع/صلمنجتممح!عددلكر3!كبم،حدم!

،،)صكبف!ممه!ص!لا-ا!!لمح!نخشتىو)فظأضبس!!د-دط!/صرد!حرس!مرطط

ممماظالنيع!يمف!بهيىعئرل!ه!جمص!ماأكط/ممىيمد3!اإل؟صتابرءمحمح

اكل!لمحمم!!ث!/صاراف!صشثبر!ل!ك!جمثيلمأا7مم!المىبدلملبصمرلمولصطملماسطت!لبم

كىجمى2؟لرو."فى!ث!!لاسلىلكك!مملاع+لكلمحكص!ثص!ععين!بر

ث!أمملىا1هم!ل!ط؟ك!ليكىا+(1يلأالم.!د!!ر!صهملى!ظقلاو[

ا!ا!ماأالئى11!أفا!؟ف!لملف!م!طولالدكى!دفطلبم!ر3أن!ا!3!أ

ألبن!ص!رلر!جممهـك!إىللير!ثرلرلفولىدلصرليمؤ"حر!ل!لمئحرننهـاحوبع!

يللد)ع!!يالأبهنى!ص!أئ!ثهع!!لطلحئيثكلملزك!ممىك!ف!بهوعخصعللل!لمأ//

ل!لكلسمم!صحروسممكصص!ع!ك!3،ليصلمدصبا!ث!فقلن!ع!بخئبر!ط!ه

أهمكضط!د!ثاأ!لم!برهمك!كاسهبه!اخمذثضصف!!ط+/عول!ح!سصح! /!و.!إ3سلمجينرئمولخمةهـ!ىحسللكر!

ال!جم!أ[لكىللىمصرع!يرصر!!محع!د!!+!د!فىمحرفرم!إحمرجم!ث!

)1(النسخةمنالموجودآخر
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-+3....ؤحإس

..ء.أث!-به!-"-.،1-.--سأ

9-\000،!*6.-!+؟أ

دلحص!لط.كرلهـ!عذد!صمال!عغاللصا-14إ-تبإة!صض!ا.

..-+لأ-ؤ+فىسب

جم!.!جبمثثصمالىجل!سابهع!ىاعئحمالمصلصض!الذس،أوطما،!ل!ااشىلاما

ش!أ."إ.ة1أاالوخر!المرل!فأشسل!قيوالر!كلإفا/لمح!لصحصالمهـرت+دلم

*؟فث!لأج!!أج!-لمط-قيأدميصه؟!شدإنفىلففله!ثلعادهب!الربالمح!صثللمألمحا--

/ف!+؟+6قئ،شاحم!ألتوللألمح!ئع!؟الج!علبدصشتصالنىصل!إقددتحصهـوما

نحه/لصلمص!/لدولالمحدلبللىكىكلهلهفعالنغ!عتهلء!لم!ثأ،أفعليهى

ئ"لذديي2إا/لد!ىلىهألملمحدسبففلهلد!ىصاحاللسألىيثعلىهأ

فر!لر!اص!لصيبا!عغلل/م/لجيخىلدلاكي؟!صكىك!7!لمصحما!/

!ى.!ا/لمص!ح!ك!لم!أصودىد!3نافس!لمجم!عثا/لفىلوالبط

لمحصبألمهـدم!!زاالمحئبل!بهراباجم!مح!لملدجم!خسلملم!اممأ/للشينا

التته!ز؟لمهـسبص!ك!ففيشغدلبرفلصددثمااحدفيلى/!جيه!ثىفيلمحى

لريملمجصللأ!لم3دالى-!سلمدمايهاجمى!ى!ع!نأحمىسفولمدسناولدح!لم

شضلعغبهب"دبلالىد3بر!صكالد،حا!بسماا/لدلضوادملىاصجم!

ثاحو"أ/!حتذ1)س3لإإليصبر!/!فا-المحدو/لتغجماص!شئا+س

سؤ!فأهـي!لضفييواالعا!حمفلىب/هـرلمصنافقلثللى/صحيت!أوا

هـعنىحيبولنى!م!عهلىبحيحيذوللودىكف،لمحص!ح/هـ!صلملمجيحجمأيه!ر

اهييه"طصيخ!لىسولهحهيفمانثطأ![!يحهـطيحيهلرقبلىلمال!صحلىسيها

ظامها!يهأحهظحياحمهلنااحيههييهح!ءف!حعلمجهبرررلحيهحمحهلمسحه3

فقهيضسئحلعزكربنطحملىصألمحسلممح!!!لمجمعصللى،ف!لكلكىلملمكل!!طدم!د!

لىفطرصرلملمحسس!إلمحاسأسجما!دق!!ص!المدرطئصتل!!رفت!

)ب(النسحةمنالأولىالصفحة
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ث!6

سصهـهـنجرس!صللىلعليىأاءلىمم!لمهرقىبرضبنعلمبالرفيسسن!/جم!/!لفا

+!+غدجميممدممضعلىالىاقالشرحماقل!ثحملساالئمم!م!هرشأباح!لىل!ك!لميأ

.--لملمحضتجغفهجمه!إحمذ!ىلم!بهبرتفرس/!ي/لكىلد/له!برلمحددصلمديص!س!/فذ

+ت!!حلمغثكم!!مضلىفىل!طل!!مالهثاكوليدالملصجم!صكابهصاأجم!سعاف!ث!و

هـص/لبئئح!،ل!/فطمخطج!نمادصبركا/لدلمدكل!أء/س!فىلمح!تمصدر،/له!ا

س.إ.!-!رفىقفيفلمبرعبمكاديمعلص/فع!هلى/لسبمص!الرمضيص!جم!ميمرودق!!رفي

!ادأقي-.فىيرلغأ!بض!المحنمضاعقكلال!مس/!رهملحىلملطمح!/حقال!/ىص

!مرمذير.ألىد!:نجىكاأ!صدىلدالهلم/ممدد!يولد/لمصاحهصب!اغلدعالهنرافمفان!كىأ

لخالض!عزلمطا!ءد!لبنر!ملعدصعلى!مفيلمكمإ/حظحم!لذيصدلشرصص!وا

كينحصفي!بعفرهشعع!نههـ!صميالمحاجمصال!سلصخملاثى!طضفي/!نحمه/لمجى

ءكااوا!!،!ء!الصلل!لرمعلل!كىسهلصفلللميو!اص!نحألصمعشصثىلط!ا

!ىصلدض)!ابخظ/ىىطهالحيهاعبئذ"!ى!ىسىلي!ى42الم!وإثه!/نلملا/!ه

جميضكرسبخأاصل!ملمجمثلمحبصكدل!قعا0/!حبخظ!ى!صلمحعوخمد4لملانغا

ذممو+لمجعلنظلمو!سيصنىسثعيهمهد!ليمفرلصق!!يدتا،لالمصروصصا

!اإيا،!!صرء!رع!اليطال!للرلرسالوصديخضلىل!حميدجمالصلامىقي/فظيرول

يخت!لى!س!موولمهـقيش!ل!لولناادةتتفثهاولاصس/لىجمىبوجص

!ء/!!سردول!لمهـسفى!لم/يي!ل-!ظمكلصنىطلى!أنمنهلىلوعع

شتل!لمهـد!لو؟!كاا!ا!كأعطشطبنعلينفدجميستدل!فيكرلم

النف!المفى!زتحدطقلط!بهو/جمع!كا؟ظني/لظانظإسأكلمااض!ل!زيها

3ي!و!ؤشصمهبهاالنىلىفا!رد!رجماصد4!ر/لدممؤمددفطعذوبمأالل!سم!أ،كثرعالم

!ور!وء+ناسيرضرهـصكطهسصجمببىش!!تص؟لىغمبا[لجمالقك!/صبأرحمما/

--./امرء!برطم!س79!ر

)ب(النسخةمنالأخيرةالصفحة

23



الري!صلىخحألئه!!ص
الخحقيقمقدمة

محمدرسولهعلىوالسلامو[لصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن

التبوكية".ب"الوسالةف!ميت،الشامبلادفياصحابهإلىوارسلها

ولانعا!فىاعلالبروألمعوى>وتعاونو(عل:تعالىقوله[لمؤلففيها!سر

منانوذكر،[2:ئدة]الحا(أئعمابشديدألله)نأللهئقوأولعذو!ولاثصا

اللهإلىالهجرةسفرعلىالتعاونوالتقوىالبرعلىالتعاونأعظم

وإرشادا.وتعليمأونصيحةمساعدة4والقلبواللسانباليدورسوله

بذلوطريقه،ع!يالهالتبيعنالمو!وثالعلمالسفرهذازاداذوبين

إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد

وعحودهالأعرمالوراس.وجهكلمنإليهالافتقاروتحقيقبالكلية

بحيثا،القراناياتفيوالتدبرالتفكردوامهوإنماذلكفي

مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ



ليأ!منومالحقهاأ!نجصلةفطقيمثارألإما!إأ

ألأأ

!آفي

با
ئبما

لمحعثاع!عا

-!ى!ي--صتس!س!تَص

!أ!ئد!!وجم!نعمهيواثتبىألئإلمحول*

ليفتآ

لمجوزيةقيماإقأيوبجمسئنإيئقكئدأللهكألمحب%لإماما

لا،196-15!

تحق!

لىطاطعيمالحط!للم

شزفإ

قكلمأتل!ربر!ر

تقويل

فيل!اجيملرأألمحريؤاجم!عبدشفانموسسة

جمألصاشلأا!ئلا-%

لبئروآثزذلثي



الري!صلىخحألئه!!ص
الخحقيقمقدمة

محمدرسولهعلىوالسلامو[لصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن

التبوكية".ب"الوسالةف!ميت،الشامبلادفياصحابهإلىوارسلها

ولانعا!فىاعلالبروألمعوى>وتعاونو(عل:تعالىقوله[لمؤلففيها!سر

منانوذكر،[2:ئدة]الحا(أئعمابشديدألله)نأللهئقوأولعذو!ولاثصا

اللهإلىالهجرةسفرعلىالتعاونوالتقوىالبرعلىالتعاونأعظم

وإرشادا.وتعليمأونصيحةمساعدة4والقلبواللسانباليدورسوله

بذلوطريقه،ع!يالهالتبيعنالمو!وثالعلمالسفرهذازاداذوبين

إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد

وعحودهالأعرمالوراس.وجهكلمنإليهالافتقاروتحقيقبالكلية

بحيثا،القراناياتفيوالتدبرالتفكردوامهوإنماذلكفي

مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ



الرحيمالرحمنادقهبسم

)1"نتوكلوعليه،نستعينوبه

في-أجحعينعنهماللهرضي-)2"الدينئمةالعلما-السادةيقولما

نعمهطيوافيحمدأ،لله"الحمد:فيالمرويالحديثفيتباحئارجلين

وتعالىسبحانهالربةالحديثهذألقائلالاخرفقالمزيده"،يكافيءو

النجيع!تثبتوقد،3[لح/براهيم]إ<تخصوهالاآللهنحمتتحذوأإتو>:!قول

")3".نفسكعلىأثنيتكماأنت،عليكثناءأحصي"لا:يقولطذاف!ياتحح!

تيس،الحديثهذاعلىيوافقلممن.الأولالحديثرأويلهفقال

وجاهل!وححار،

نعمه،يوافيحمدأ،دده"الحمدفيرواهالذيالأولالحديثهذافهل

وليبسط؟الرجلينمنالصصيبومنلا؟مالصحيح(في)!"مزيدهويكافيء

ادله.رحمكممأجورينافتونا،مثابينالقولط

شحس،المحدثينعمدة،الححققينقدوة،العالمالامامشيخنااجاب

:(بوحمته)اللهتغمده،القيمبكربيبنمحمدعبداللهأبو:والدينالملة

)1(

2!لي

)3(

ليلح(

)د(

،أمنساقط

الدين.ائمة،بدل،الذين:بفي

الركوعفيمايتمال:داب،الصلاةكتاب،صحيحهفيمسلماخوجه

)86؟(.!!موالسجود،

.بصتساقط

مه:ولدلأ،بمنساقط،برحمخهاللهتعمدهإلىالمحققينقدوةةقولهمحن



ولاأحدهما،فيولاالصحيحينفيليسالحديثهذا،للهالحمد

)1")2(،يعرفإسنادلهولا،المعتمدةالحديثكتبمنشي؟فييعرف

(،البشر)!أبيآدمعنالخمار)3"،نصرابيعنيروىوإنما

)1(

)2(

)3(

)؟(

الحنبلي.بكرأبيبنمحمدالدينشصس

.معروف:بفي

مناماليهفيبهوحدثإسنادا،لهذكرالصلاحابنأذحجرابنالحافظذكو

وهو-إسحاقبنيعقوبخالهعن،الحسنبنعبدالملكنعيمأبي.طريق

بنإسحاقبنايوبحدثا:قال-الصحيحصاحبالإسفرايينيعوانةأبو

01فذكره:قالالحارثيالخضربنمحمدعنالتمار،نصرأبوحدثنا،سافري

صاحبايكنلمالنضربنمححدلكن،ثقاتورحاله.عقبهالحافظقال

!ن!م:جماعةكلامهمنعنهروىوقدمسند،شيءكهيجيءولم،حديث

هذابلغهولعله:قالأنإلى...مهديبنوعبدالرحمن،الصباركبنعبدالله

اهـ..اعذموالله،الاسرائيلياتبعضع!الاثر

31.لأ4/و)التلخيص(3/928،092،الافكار()نتائج

نسااأهلمن-الثسوي،القشيريعدالحلكبنعحدالعزيزبنعبدالملكهو

الخمر.بغإلىنسبة-الميموتشديدالفوقيةالمئناةبفحح-الخمار-،بخراساذ

وثقهورعا.عابدا،راهدا،إماما،كانبغداد،وسكن،137سنةولد

سنةوتوفي،عمرهاحربصرهذهب،وغيرهموالنسائيداود،وابو،حاتمأبو

ادله.رحمهببغداد"22

و)تهذيب3/76،و)الانساب(7/034،لمسعد(ابن)طبقاتائطر

01لأه4-01/571للذثبيوالسير3،"ه-35لحأ/"(الكمال

عليهاادمعن،الحارثيالنضرمحمدبنعن4التمارنصرأبويرويهإنصا

وغيرهم.حجروابن،والخووي،الصلاحابنذلمحركما!م3السا

017،و)الآذكار،7/247،الصلاحلابن،الوسيطمشكلانظر)شرح

.3928/الأفكار(وأنتائح31،/لألحو)الخلخيص(



وجل.عزاللهإلانصربيوآدمبينكميد!ي(لاو)1

:ادمقال:نصرابوقال

الحمدمجامعمنشيئأفعاتمني)2(يدي،لكسبشغلتني)يار!!

أمسيتوإذاثلاثا،فقلاصبحتإذا؛ادميا:إليهاللهفأوحى،والتسبيح

مريده،ويكافيء،نعمهيوافيح!مدأ،العالمينربدلهالححد.ثلاثأفعل

(.والتسبيحالححدمجا!عفذلك

روايته؟قبلتلماجمحوادمولدسيدعنالتمارنصرأبوروأهلوفهذا

إ)3"ادمعنله)3"بروايظفكيف،اللهرسولوبينبينهفيحاالحديثلانقطاع

حمدحمداكملاللفظبهذاالحدي!هذااذالناسمنطاثفةظنوقد

فقهيةمسالةهذاعلىوبنوا"،المحامد)لأنواعواجمعه،وافضله؟بهادق

:فقالوا

واجلالححد)6"،بمجامعاللهليحمدذإنسانحلفلو:مسالة

)2(

)3(

)4(

،6(

.بم!ساقطالواو

.بمنساقط

.بمنساقط

م!كل)شرحمخحليخرالالناد،ضعيف:إسخادهعنالصلاحابنوقال

.7/247(الوسيط

2028.رقم2415/الحنير(البدر)خلاصة.كريب:الحلقكأبنوقال

؟/317.()التلخيص.معضل:حجرأفيوقال

الححد.ةبفي

اليحامد.:افي



يوافيحصدأ،للهالحمد:يقولاذيمينهبرفي1[]ب/فطريقهالمحامد،

)2،)1،..ص
.مزيدهويكاثيء،لعمه

معه.النعمفتحصل،يلاقيهااي(نعمه)يوافيومعنى:قالوا

ذعمه-(رد)!يساوجممااخط-مهموز-)بأطء()3"

.6"أوالإحسانالنعممنمازادبشكرأ!"يقومانهوالمعنى

،1(

،2(

)3(

)6(

وكافي.:أفي

الايصاذ.كا!فيويذكرونها،الشافعيهفقهاءعدمشهورةالمسألةحذه

ويكافيء،نحصهيوافيحمدادته"الحصدالحمدصيهعأفضلبأنوالقول

الحسين،التعاضي!:خراساذشافعية!نالمحاخرينقولهومزيده"

أنهأ!يحميا-تجرابندذكر،!كيرهموالغزالى،الحرمحنهـأمام،الص!وليو

المذهب.فيالععتحد

هذهعليهبنواالذفيالحديثلانوذلكنظراوفيه:الصلاحابنقاللكن

ببعححد.دللالمسألةلهذهما:النوويقالولهذا،يثبتلمالمسألة

،ب!(الوسيطمشكا!)شرحومعه7؟2،لل7للغؤاليأ!سيط()اأنظر

حجرلاب!الأقكار(و)نتائج8/8!،للنووي(الطالبينو)روضة،أ!حا،حا

الكبرىو!الفتاوى،5/8991للمذحجي(المحيطو)العباب3/288،

4/263-لل!يخحي(الفقهية

وكافي..أثي

ا.مريده:!!ط

يشكر.:لبفيئ

الطالبين(و)روضة017،)الأذكا!(فيئكحاللحديثالوويشرحهذا

مشكل)شرحوانظر65،الصهصات(ال!ت!ائلعيونفيو)المنثورات،8/"ه

لأ/247.الصلاحلابن(الوسيط



نج!د!!ه،رسولهبهوحمده،نفسهبهاللهححدالددالحمد!توالمعروف

تعايى:كقوله،لبتةاللفظهدافيهليسأمتهمنبحمدهالعارفينلعحاداتو

جمصمىملك*3-آلرحيمألررخنا*؟-"آلعلصينلروبدلهط؟ألحضد

،[--2]الفاتحة/-!*!هآلدممت

.[لمد/نعاملآ]ا(لعالمينادثللهوالحضدظلموالذينآتقؤمىدابرفقطع>:وقوله

.75[]الزمر/<7*سشلخلمينربللهألحصدوقيلبا!تئطخهمهـقضى>

للهآلحضدوقالوا>:قالوا)2"انهمعبادهم!)1"الحامدينعنحكايةوقوله

.[!3/عراف]ا،(أدلههدئاأنلولالنهتدىممأومالهداهدلاالذ!

وقل!ر.بهيحمدهاذط!!رسولهأمرالذفيلنفسهحمدفيتعالىوقوله

لمحثزهالذلكاولم!له-لكنوقىألملكقلثرل!ث!ولكنولىولدأيخذلؤالذ!للهألخقد

رسولهوأمر،لخفسهارتضاه)3"الذيحمدهفهذا،[111]الإسراء/<*.أتتهزا

به.يحمدهأذ

لبماتحعلولؤآلكتبعتدعكأنزلألذىدتهآلحخد>:لنهسهحامدالىتعالماوقا

يعملوتآلذينأتصؤمينويبشرن!ل!منيشدلدالينذهـباساقمما-:*عوجا

.[3-1/]الكهف<2*سحسناأجرالهئمأنلصخلختا

.[95/النحلا(اضطفئالذيفعباد؟فىوسنمدلهآلحصدقل!ر:لقا

آلاخزه!ألحضدهـلهالأ!ض!توماآلسعؤتفىمالهدآتذممطلطهآلحضد!ر.قال

)1(

)2(

)3(

الحصادين.:بفي

أنه.:بفي

.عبدهعلىأنزله:ذيادةبفي



+[1]سبأ/3("%أالحيرألحكيووهو

مثنئاخنحةأودرسلأألمليهكهجاعلوالأرضسحؤت!فاطررللهآلحفا>:وقال

.[1]فاطر/(ام*!قديرعشكلفىاللهإنيشاءمالحلىالتفيلدوهـبغوثلنث

و)تهألحتهموله!وألأخؤشلأودآقالحمدلهروهوالأألةلآالئهوهو>:لوقا

.7[0/]القصص،1!()-!لرجعون

اقلحمدوله*-تض!بصنوحينتحسوتصينأدلهفسخحن>.وقال

-[81-17/]]لروم"2!*أ(!تظهررون!حينهـعشثالأ!ضوالسمفىت

عكلىصوهوأتحمدولاأقم!كلهالأرض!قوماألسحؤتاقماللهيم!ئح>:وقال

*.ص؟يرجمي
.1[]التغاب!/(ص!ددجمرش

وأورثاوغدهصدقناألذىدلهالخمدوقالوأم!:)3"الجنةاهلعنوقال

.![لح]الزمر/ا!خصآلخصلينأخرفخعمفشاءحيثلجخهحمتنتب!ألأركط

]فاطر/شكوز!لخفولصرشاإبرلحزنعناأذهبالذىللهلحضاوفالوا>

.]3!

وأخبر،لعبادهوعليه]ب/2[،كئابهفينزلهالذيلنفسهحصدهف!ذأ

كمل.ووأفضلحمدكلمن"اجل)!وهو،بهجنتهأهلعن

)2(

)3(

)4(

الاية.اخرإلى:قالثم)الاخرة(لفظعندتوقفأفي

.أفيألاولىالايةتذكرلم

.ب!نساقط

اكد.:بفي



يحمدلملفظإلىعنه)2"بالعدوليصنهفيا[]7الحالفيبر)ا"فكيف

امته.منالعارفي!ساداتعنولامج!ح!!سولهعنثبتو،)3"،نفسهبه

لم(الحمدأفيهايتاكد")!التيالأوقاتفياللهحمدإذاكاذحمك!بيهوالنبي

بهيستفتحالذيوالحمد،الخطبةحمدفيكما،ألبئةالحمدهذايذكريكن

،والشرابالطعامعقيبالحمدفيوكما،الحاجةتتهدفيوكما،الأمور

.يسزهلاومايسرهمارؤيةعندوالحصد،الخلاءمنوالخروج،واللبالس

رفعإذاكانخ!م!النبيأن:أمامةأبيعنصحيحهفيالبخاريفروى

ولامكفيئ)6(،غير،فيهمباركأطيبأكثيرأحمدأ،لله"الحمد:قالمائدته

81،)7(.هرو

]ربنا[لى.عنهولامستعنى،مودع

الحديث:هذافياخرلفطوفي

غيرواوانا،كفافا،الذيلله"الحمد:قالطعامهمنفرغإذاكان

)1(

)2(

)3(

الح،

)5(

،61

،7(

)8(

)كيف(.بمنساقطالفاء

.بمنساقط

.امنساقط

المذفي.:بفي

لته.الحمد:بفي

عنه.ةزيادةأفي

يشتغن.ا:في

.هلح58رقم،طعامهمنفرخإذايقولما:باب،طععةالأكتاب،البخاريصحيح

38(،لح)9داودابيعخدوإنحاالبهخاريفيليست)حمدا(وكلحة

.)3347(ماجةواب!،؟3()56والخومذي

وقد،البهخاريصحيحمنفاستدركتهاالمخطوطمنساقطة)ربنا(وكلمة

.17صشأتيكماالحصنفشرحها



."1مكفور")لاو،مكفي

منأجلمزيده(ويكافيء،نصمهيوافيحمدا،دله)الحمدقولهكانفلو

أفضلإلايختاريكنلمفإنه؟إليهوعدللاختارهوأكملفضلوالحمدهذا

واعلاها.وأجلهاالأسور

عليكأنعمإذاالمخلوق:فقال،(مكفيئ)كير:قولهعنشيخناودمألت

منخديمكمتلاوجلعزواللهبالئناكا،أوبالجؤاءتجازلهأنأمكنكبنعحه

نحواأوأيضأ،نعمهمنالشكوذلكفانأبدأ،إنعامهعلىيكافيهأنالعباد

!.)2،الكلامم!ثذا

نحمه،افييو)حمدأ:ادمعنالمرويالحديثفيقولهمنهذافأين

.،مزيدهويكافيء!3"

لعناخذوهكانهمالححد؟معفتحصسلنععهيلاقي:معناهإنوقول!م

ا،لقينيإذا:ووافاني؟فيهلقيتهاذإ،اوكذكذابمكاذنأفلا(!أفيتاو:لهـمقو

معها+ويكونبنصمهحمدهيلتقي:هذاعلىوالحعخى

)1(

)2(

،3(

ل!لم(

9030.رقمالساب!-ضعالحونفسفي-البخارىصحيح

؟949/الفخحفيحجرابنالحافظفذكر،"واوانا("بدل"وأروأنا"وفيه

نقكالاتيمابنفلعك،الفربرىعنالسكمنابنروايةفيثقصت"وآوأنا"اذل

منها-

الدنياأبيلابن)ال!كر(انظرالسل!،منجصاعةعنمرويالمعنىوكحذا

356.-8355/للبحهقىالإيماذ(و)شعب82،و89لاورقم

ء.وكافي:أفي

وأقيت.:بفي
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وجالعها)1"،النعمسببالحمدأذفيهولامر،كبيرفيهليسوهذا

الأمورمنيلاقيهاالنعماذومعلوم،اتفاقألهاوملاقاته،بهااقترانهفيهوإنما

وبينالحديثهذابينفليمس،حصولهافيسببايكونلاما]ب/3[الاتفاقيه

هيالتيوالملاقاةالموافاةمجربفيهبلبا،خر،أحدهمايربطارتباطالخعم

والسببيه!الاتفاقيةمنأعم

بشكرويقوم،لمزيدهكفوايكوذايمزيده()يكافيءقولهموكذلك

.والاحسانلنعملسنالله"؟"ماراده

فاسدأ:ومعنى،صحيحامعنىيحتملوهذا

التيالنعممنوافضلأجلوذكرهعليهوالثناءالدهحمدأنبهأريدفإذ

فهذا!دنياهفيعليهوالخوسعةوصحتهوعافيتهررقهمنالعبدعلىبهاأنعم

كا!الا،للهالحمدتفقالبنعح!عبدعلىاللهأنعم"ما.جم!د!!ولهلهيشهدحى!

نعحة")!النعمةلوليئحمدهفإن)3"،ماجةابنرواهاخذ("مماأفصلاعطيئما

افضلفإذ،العاجلةالخعمةمنعائدة)د"وأجدى،لهوأنفعفضل!يأخرلى

،11

)3(

،3(

ألح،

)5(

وحمالها.النعمالححدمسبباذ:بكأ

ل!ه.!ارادأ:في

356!!قم(والليلةالوملدعمل!يالسنيابك:خرجهو3873،بوقمالسخن

،1727هـقمأالدحاء(وفي،13لأ9رقم2211/)الأوسط(ديوالطبراني

اهد.سووله،وكيوهم،1904رقم(الإيمان)شعبفيئ!اليهقى

)الدرفيوالسيوطي،3291/[لزجاجه،)مصباجفيالبوصيريوحسنه

)صححيحفيوصححه1102،رقم)الضعيفة(فيوالالباني؟1،3/ر(المخحو

.ه!63رقم(الجامع

الحمد.:بفي

واجد.:أفي

11



وطاع!ته.وحمدهتعالىمعرفتهنعمةالاطلاقعلىواجلهاالنعم

بحيثا؟لهاومساويأ1(أاللهلنعمكفوأيكونالعبدفعلاناريدوإذ

(،)!لنعمهثمناالحمدمنبهوماقام،عليه)3(للمنعممكافئاالعبد)2"يكون

.الححالامحلمنفهذا؟لهوتوفية"،به)عليهاللهأنعممابشكرمنهوقياما

عليه؟نعم!أدنىبشكريقملمالثقلينعبادةعلىاللهاقدرهلوالعبدفاذ

:)الزهد(كتابفيأحمدالإمامروىكماالأمربل

قال:قالالحسنعن،صبيحبنالربيعحدثناقال،عبدالرحمنحدثنا

:داود

والدهروالنهارالليليسبحانكلسانينمنيشعرةلكلانلو"إلهي!6(؟

"!!".واحدةنعمةحققضيتماكله

احمدةالامامقال

بنالصغيرةعنيزيد)8"،بنجابرحدثناقال،عبدالرحمنوحدئنا

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

.بفيموجودكيرالجلالةلفظ

.بمنساقط

ثبته.ماوالصواب،للنعم:وبأفي

..أ.وقيا،للضعمةثمنأ:في

.أمنساقط

النبي!ةبفي

ومن25،رقم)الئمكر(فيالدنحاأبيابنوأخرجه361،رقم)الزهد(

معقطع.وإسناده،9425رقم"/الإيماذ()شعبفيالبيهقيطريقه

الزهد-فيل!ستأواحده(ولفطة

زيد.:بفي
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-)1(-أ
:دادعتط

ألشكور<عبادىمنوقليلشكراوبىءالعصل!ا>داودعلىاللهأنزل"لما

ثم،عليئت!نعمالذيوأنب)2"شكركأطيقكيف؛يا!ب:قاله13[]سبأ/

يا!ب،منكفالنعمة،نعمةبعدئعمةتزيدنىلم،الشكرالنحمةعلىترزقني

.")3"داودياعرفتنيالآن:قال!شكركأطيقفكيف،مخكلشكروا

نأعنفضلا،سبحانهيستحقهالذيربهبش!يقومالذيذافمن

يكافيه.

من!اللهرسولعنصخ2[لم1الذيالح!مدقدريعرفههناومن

الحديثعلىوفضلهربنا"،عنهمستغنىولا،مودعولا،مكفي"كير:قوله

عنه.المسئول

)1(

،2(

)3(

عتة.بنالمغيرة:بوفي.عتيبةعنالصغيرةاةفي

.80041/رقمللبيهقيالميماذ()شعبفىكحاثبتهماوالصواب

فيةترجحةله،الكوفةقاضي،العجليالخهاسبنعتيبةبنوالمغيرة

فيهتصحفوقدلأ/322الكبير(و)التاريخ8/227،،والتعديل)الجرح

و!الحؤتلف6/123،و)الإكمال(عاب!!،بنعةبنالحغيرة:إلى

.6017/الحشتبه(لوضيح9و،3/8016للدارقطعيوالمختلف(

عتيجة"9وتصحف،عنهوسكت7،465/)الحقات،فيجانابنوذكره

عتجة.:إلى

شكرآ.:بفي

)شعبفيالبيهقيطريقهومنلأ،96-0)الزهد!فيأحصد:أخرجه

المعـور()الدرالمعذرابنإلىالسيوطيوعزاه8،0041/رقمالإيصان(

ضعيف.وإشاده،5043/
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التوفيق:وبالله()1فنقول،المقصودإلىنعودثمالحديثنشرحونحن

وعدمه.بالهمزةبوجهينمكمي""كير]ب/4[قولهروجمما

فوجهه:،الكغايةمنإماأ2(؟مفعولاسمفإنه،الهمزروايةوخطئت

)مكافا()3"منهفالمفعول،المكافاةمنأو،ومقضيمرمي!:نكفيئكير

.ساعاهمنو)مساعا(،راماهم!كى)فراما(

1)مكفوء(منهفالمفعول،اقلبتهإذابالهمؤ-:-الإناءكفألثمناو

،.)!قرأتمن!)مقروء(

رميت.من!)مزمي(،)مكفي،فحفعوله،يكفيهكفاهمنأو

الهمز.بغيرأنهوالصوأب

حالهوأو)7")6(،عليهوعائلأللطعاموصف!ذلكهل:اختلف"لم
!)د

قولين:علىالحعنى؟فيله)8(وصفأفيكوذاللهاسممن

)1(

)2(

)31

الح(

)5(

)6(

ل!/1(

)8(

فقوله.أ:!ي

.بمنساقط

مكفا،:بفي

المقرو:مهوبدلأ،بمنساقط)قرال!(قولهإليالإناء()كفأت:قولهم!

قوام!

بالواو.بفي

.مكررةو)عائد(أ،منساقط)عليه(

دالواو.أفي

.!م!ساقط

؟1



وإليه،الطعامكلهبهذا"المراد:لم)مطالعه()2فيقرقول)1"ابنفقال

الضحير.يعود

)1(

،2(

)3(

:قالكحا،عنهللاستغناءالمقلوبالاناء:"والمكفى)3":ا!ربيق!ال

،إسحاقأبو،باديسبنعبداللهبنإبراهيمبنيوسفبنإبرأهيمهو:

سنةالأندلسبلادمنبالمرتتتولد-،القافينبضم!قرقول"-ب!ابنالحعروف

ورجاله،بالحديثعارفانحويا،اديبانظارا؟،رحالةإماما،كاذ5+!،

أالروضصاحبالسهيليالقاسمأبوورافقه،عياضالقاضيعلىلمحتلمذ

الله.رححه،956سنةفاس!بمدينةتوفيالآنفا(،

052،؟2/الضبلاء(اعلامو)سيم1/62،ا،عجان()وفياتانظر:

.6171/(بالوفياتو)الوأفي

كتابمناستغلقمافتحفيصنفهالاثار"،صحاحعلىالأنوارلمأمطالعاسحه

فيهومشى،الحديثوغريباللغةصبهموبيان،وملموالبخاريالموطأ

فيه،وزأدفلخصه،عياضالقاضيلشخهالأنوار،مشارق9نسقعلى

النثوائد.غزير:الذحبيقالكحافصار،وأتقنهوجودهفضبطه،عليهواستدرك

اختلسإنهفقيل!إليهالكتابنسبةفيبعضهموشكك02/052.)السير(

للسخاويالحرضية()الأجوبةفيهذاعنالجوابوانظو!شيخهكتاب

.7-761!2/9

)!شارقفيكحااثبتهما!الصواب،الحدلي:بوفي،الجرجانيا:في

34."للنووىو)1،ذكار(1،345/عاضللقاضيالأنوار(

إسحاقأبو،إبراهجمفيإسحاقبنإبراهيمالحافطالإمامهوةوالحربي

فقيهأزأهداكان،891سنةولدببغداد-،كبيرةمحل!إلىنسبة-الحربي

"غريبصشف،تخزحوبهسنة،عشرينححدالاماملازماديا،محدثا

الله.!حمه5"2سنةبجشدادئوفى،كثيروغيره"الحديث

13/356.النبلاء(اعلامو)سير1/6"،الحنابله()طبقاتانطر:
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بل،فيهاللهنعمةمجحودأ2"كيرمكفور(:او)غير،عنهمستغنن)أ"كير

.عليها"والح!مل،بهاالاعمرافمستور)3(كيرمشكور

."وتعالىسبحانهاللهإلىعائاذلكذ:الثانيوالقولط

تعالى،البا!يكلهالدعاءبهذاالمرادذالى)4"الخطابي"وذهب:قال

اولائطعمنهأي"عكفي"كير:قولهمعىواذ،إليهيعودالضميروأذ

."")الكفايةمنههتاكأنه،يطدم

مستغنتعالىنهأممط)6(،الحرفهذاتفسيرفيغيرهذهبهذاوإلى

ا.وظهيبرمعيننعن

إليه،الطل!متروكغيرأي(:مودع)ولا:قوله"ومعنى)7(1:قال

)1(

2(لم

ل!3(

)5(

،61

)7(

ب:!سخغخا.في

.أمحوية:بفي

لها.مكانولامستوفا!لعله:بفيالسطرينبين11"مستورفوقكف

فيولدالخطابى،إبراهيمبنمحمدبنحمدسليماذأبومةالولالإمام

التفسيرفيعلصاكاذ931،سنة-افغانسنانفيكابلبلادمن-ئست

عناخذالفقهاء،منالجدلفيصنفمنوأول،واللغهوألاصولوالحديث

!شةببمستتوفيالفمه،علمالاشريعخهوأخذ،الكلامعلمالأش!عري

ادله.رحصه388وقيل،386

والسير،12!2/الأعياذ،و)وفيات،55181/للسصعانيا()الأنسابانظر

17/2301للذهبي

418/لا(السننو)معالم،35602/اللخطابي،الحديث)أعلامانظر

.بمنساقط

اأ.منساقط
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عنه.المستغنىمعنىوهو،"1لهأوالرغبة

كأنهبالنداء)2(أو،صوالمدحبالاختصا-هذاعلى-)ربنا(وينتصب

ودعاءنا.حمدنااسمعياربنا.لمحال

ربنا.أنتاو،ربناذلك:قالكانه،خبراوجعله،قطع:رفعومن

انتهىدده(،)الحمدقولهفيالاسممنالبدلعلىالكسرفيهويصح

)3،.كلامه

صفة)؟"(مودعولا،مكفي)غيرقولهيكونن:ثالثقولوفيه

هذاعنمستغنىولامودعولامكفيغيركثيرأحمدا:قالكأنهللححد،

الحمد.

)كيرقولهفيكواذالقولهذاوعلى،متروكغيوأي"مودع"ولاوقوله

"هو)بلالاناء،يكفاكماجهتهعنومقلوبمصروفغر.معناه(مكفي

ينبغيولا،بهويليقوأهلهالحمدولييسحتحقهالذيوجههعلىححد

.لسواه

)1(

؟،لي

)3(

الح(

)5(

خبرايكونانرفعهفيوالأحسن،الثلاثةفبالوجوه)ربنا(ابإسوأما

.بمنساقط

تأكيدا.:ل!في

الأنوار()مشار!اوانظر034،)الاذكار(فيالنوويذكرهبخحامهالنقلهذا

الاداب1و493،-9/394،الباريو*فتع1/345،عياضللقاضي

.02!3/!فلحلابن(الشرعية

!بمنساقط

.بمنساقط
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."عنه)1(مستغنى"ولاقولهمبتدؤه!ا]ب/،مقدما

.)عنه(فيالمجرورالضميرمنبدلأيكونانجره)2"فيالأحسنو

تعالى.اللهلاسمصفهالمدحعلىيكوناننصبهفيوالاحسن

فييقول-)3"روحهاللهقدس-تيميةابنالدينتقيلئمجخناوسحعت

الحديث:هذامعنى

تدوملاويعمه،تكافئهنامكنكبنعمةعليكانعمإذاالحخلوقا

عنه؟تسحغنيذويمكنك،عنكويقطعهاتودعكأن)!"لابدبل،عليك

فانه،نعمهأدامعليكنعموإذا،نعمهعلىتكافئهأنيحكنلاوجلعزوادله

كلا!ه.")معنىهذا،عيننطرفةعنهيستغنىولا،واقحىأغنىهو

مواطنفيبه)6"ربهيحصدغ!حيهالنبيكانالذيالححدذكروالمقصود

الحمد.

:قالطعام!منفرخإذاكانع!ي!النبياذ:الخدريسعيدأبيوعن

داودأبورواه"مسلمينوجعلنا،71"وسقانا،اطعحناالذيدثه"الحمد

)2(

)3(

)!(

)31

)6(

الأ(

أ:يسخغخى.في

أ:خبو!.في

روحه.اللهقدستيميةابنالدينتقيأ:م!ساقط

.بمنساقط

.بمنساقط

.أمنساقط

وأسقانا.:بفي
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)011
عيرهو

دله"الحمد:قالشرباواكلإذاءلمجحوالنبيكاذ:قالايوبأبيوعن

)2"،والنسائيداودبورواهمخرجأ"لهوجعل؟وسؤكه،وسقىأطعمالذي

.)3"صحيحوإسناده

اكل"من:كح!اللهرسولقال:قالأنسبنمعاذعنأيضاالصحخنوفي

كفر؟قوةولامنيحؤلكيرمنهذا")!أطعمنيالذيلتهالحمد.فقالطعامأ

.(حصن)حديث:الترمذيوقال"ذنبهمنتقدمماله

)1(

)2(

،3(

)4(

)5(

ماجةوابن3457،دقموالرمذي0385،رقمداودبو.احرجه

لم8و47001رقم)الكبرى(فيوالنسائى،89و332/وأحصد3346،

وكيرهم"،001لح9و

الأوضعفه1/328،(الاعتدال)ميزاذمخكر.كريب:الذهبيقال

.681رقمالترمذى()ضعيف

لح40و686لأرقم)الكبرى(فيوالشائى3851،!قمداودأبوأخرج!:

28؟/!قمالكبير()الحعجمفىوالطبراني0؟52،رقمحبانوالن

وكيرهم.،455رقمالكبير،)الدعواتفيوالبيهقي

كماحجرابنوالحافظ341،)الاذكار(النووي:وصححه

رقم)الصحيحة(والالاني5/023،علانلابن(الربانيةالقتوحات1

602.وأ

.بمنساقط

أطعمنا.:بفي

ماجةوابن2304،رقمداودوأبو3458،رقمالترمذي:أخرحه

105/لأوالحاكم،"8؟أرقميعلىوأبو،3/943وأححد3348،

وصححه.6"74رقم4291/و1391

؟7-هالحكفرة(الخصال)صعرفةفيحجرابنالحافظوحسنه

911

لباني

،01

0؟،

رقم

رقم

لأ،



]ا33[!جل)1(حدثهانه،جبيوبنعبدالرحمنعنالمسائىسننوفي

)3".يقولالظعام!2"إليهقوبإذاالنبييسمعكانانه،سنينثمانالخبيخدم

وأغنيت،،وسقيت،أطعمت"اللهم:قالطعامهمنفرغفإذا"،الله"بسم

وإسناده(")أعطيتماعلىالحمدفلك"،واجتبيتألح،وهديت،وأقنيت

صحيح.

عنا،العاصبنعمروبنعبداللهحديثم!السخنفيداودأبوو!وى

عليناامنالذيلله"الحمد.فوخإذاالطعامفييقولكادانهظ!ش!النجيئ

.اتانا")6"الإحسانوكل،وأرواناأشبعناوالذي،وهدانا

)1(

)؟(

،3(

)4(

)5(

،6(

.9891رقملإرواء()البانىوالأ

.صنساقط

طعاما.:بفي

.أمنساقظ

كمااالاصبهانيالشيخوأبي،السنيوابنأححد،لفظوهو،وأحييت:بفي

الضالي.التخريجفي

وأبن3713،وه/4/62وأحمد68،لا1رقم)الكبرك(فيالنسائى.أخرجه

)أخلاقفيالاصبهانيالشيخوابو،66؟رقم(والليلةاليوملمعملفىالسني

"367.رقم(الصحابة)معرفةفينعيموابو؟96،رقمك!لمجه(النبي

71.!قم)الصحجحة(والألباني!9،94/(!الفتحفيالحافظوصححه

.بمندساقطآتانا(الاحساذ)وكل:عبارة

افيالبمانيتاخرجهوإنصاداود،أبيسننفيأجدهلموالحديث

وابن،467رقم(والليلةمالجو)عملىفيالسنيوابن598،رقم)الدعاء(

.62212/)الكامل،فيعدئ

منهاتشواهد،وللحدلث

طعامه=منفرغإذاكل!!حصاللهرسولكان:قاكمزةبنعمروحديثأ/
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عنالصحيحبالإسنادالسن!أهلرواهالذيالحديثوكذلك

لله،"الحمد:الحاجةخطبةغحح!اللهرسولعلمنا:قالصسعودبنعبدالله

مضلفلاالله"يهـده)1ومن،أنفسناشوورمنباللهونعوذ،ونستغفره،نستعينه

محمدأأنواشهد،اللهإلاإلهلاأنشهد1و،لههاديفلايضللومن،له

عليكمكانأددهإنوألأرحائمبهءبوند!اائذلىأددهوائقوا>،ورسوله6[]ب/عبده

وإشمأ،كلوقنولاتقاله-ح!دلهأتقوامنو(5ألذينيأيها>[1]الخساء/(*-رقيحا

*ق*!ولاسدلداوقو!وددهألق!اءامواالذلنئ!ايها>[201عحران/]ال(ص:*م!لمون

فا!!ؤدفأفقدورسوبصادفهيطعهـمنذلؤلبهملكتمهـيغفرأغفلك!لكغيقلخ

71[!2(.-07]الأحزاب/*إ*<عظجصا

،1(

)2(

ابيعنالترمذيمارواهيقولأنمبتلىراىلمن!لمجعمالغبيوشرع

.-.هفذكر:لقا

لابن(الربانية)الفتوحات.مرسللكنه،صحيحسنده:الطفظعنهقال

5/237.علان

أخرجه:،عنهاللهرصيهريرةأبيحديثب/

الوم)عملفيالسنيوابن103،رقم(والليلةاليوم)عحلالنسائي

فيحبانوابى،15رقم)الشكر(فيالدنياأبيوأفي86؟،رقموالليله(

فيوالحاكم69"،!قم)الدعاء(فيوالظبراني9521،رقمصحيحه

رقمالشعبفيوالبيهفي،الذهىووافقهوصححه1/6؟!)الحستدرك،

وغيرهمم.،6704

أدته.شاءإنحسنشواهدهبيجحوعوالحدبث

لهد.:أفى

،1821دقمداودوأبو،1613و!ا11وه؟37وأ0372!قمأحمد:أخرجه

وفي؟"14،رقم-3/401501والسائي،وحسنه5011رقموالترمذي

وكيرهم.،2291رقمماجةوابن،355"و2055و1721رقم()الكبرى
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حأ-أ3ص(11

:قالصانهعنهإهريرة

خلقممنكثيرعلىوفضلني،بهابتلاكمحاعاقانيالذيدله"الحمد

حصن)3".حديث:الترمذيقالالبلاء"ذلكيصبهلم)2(تفضحلا،

طما)5.!4،

عحو.عنلحوهويروى

عنههريرةآبورواهمايقولأذالمجلسلعنللظئمكل!!،!والنبيوشرع

ئحطيئئى:

مجلسه:منيقومأنقبلفقال،لغطهفيهفكثرمجلسفيحملس"مفى

اليك؟وأتوبأسنغفرك،أنتإلاالهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمسبحانك

)1(

)2(

)3(

ل!لح(

)3(

النجي.عن.بفي

01..لمإ،-دبشي

31118،رقمالأس!كار()كشفوالبزار3432،رقمالترمذي.أخرجه

)الكامل(عديوالن،6لأ5رتمو)الصغير(،لألح12رقم()الأوسطالطبرأنيو

.62372/و1!461/

)صحجمالألبانيوصححه،01/138الزوائد()مجحعالهتحيرحسنه

.9272رقم(الترمذكب

.2737و206رقملبانيللأ(الصحيحةا)السلسلةوأنظر

.وروي:بفي

والترمذي38،رتم)الحنتخب(حصيدب!عبدو،13رقمالطجالسي:أحرجه

اليوم)عملالسنيوابن،12لحرقمالفىخار()البحروالبزارما31؟3هـقم

ات)الدعواوالبيهقي،لأ79!قم(!الدعا!والطبرالي،903رقم(الليلةو

وغيرهم.،994رقم(الكبير

."272رقم(المرمذي)صحيحالألبانيوحسنه
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)2(،1(

صحيححسنحديث.الترمذيقال"مجلسهفيماكانلهلمحفرإلا

)1(

)21

حيبمسم!غ!ى

)السننفيئوالنسائى،4858رقمداودوأبو33؟3،رقمالترمذي:اخرجه

لححواهدوللحديث،وخيرهم،؟9و؟2936/وأحيد57101رقم،الكبرى

-كثيرة

>السير(فيئصححهوكذا،الذهبىوأقره1/36!الحاكموصححه

)محيحوالالباني،556-!5لم/13()الفتحفيوالحافظ،!33لم6

.0273ركغ(الخرصذي

.االشخةتنتهيهناإلى
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فصل

أبيع!اصحيجعبإسنا؟داودابومارواهيقولنللعاطسجم!وشرع

:قالع!النجيأن.هريرة

واأخواهوليقل،حمالكلعلىللهالححد:فليقلأحدكمعطس"إذا

.""أأبالكمويصلجاللهي!ديكم:هوويقول،اللهيرحمك.صاحبه

عمر:ابنعنالترمذيجامعوفي

علىوالسلاموالصلاة!2(،دلهالحمد:فقالجنبهإلىعطسرجلاأن

رسولعلىوالسلام،دلهالححد.أقولوأنا:عمرابنفقال،اللهرسول

علىللهالحمدتنقولاذعلمنا،!لمج!اللهرسولعلمناهكذاوليس!،الله

)1(

)2(

)شعبفيالبيهقيطريقهومن3305،رقمداودأبو:اللفظبهذاأخرجه

1988.رقمالإيماذ(

عنه،اددهرضيهريرةابيحديثفيشاذةريادةحالاكل!على:وقوله

نبهوقدبدونها؟6224ردمصحيحهفيالحديثاخرجقدالبخاريفإن

01/623.)الفحح(فيكماذلكعلىالحافط

داودةأبيروايةعنالألطنيالشيخقال

شاذحالداكل"علىفؤلهلكن،ال!يخينسرطعلىصحيحسند"هذأ

لا.08رقم)الإرواء(لالحديثفي

انهاإلاعنهاددهرضيهريرةابيحديثفيشاذةكانتوإنالزيادهو!ذه

أعلم\وادله،كيرهحديث!صحت

بدونها.الأصولجميعوفي،المخطوطفيهكذا
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حال)1،.كل

بالإسنادالسننأهلرواهماالدابةركوبعندلامتهشرعوكذلك

:قالربيعةبنعليعنالصحجح

فيرجلهوضعفلصاليركبها،بدابةاتيطالبأبيبنعليشهدت

ثلاثللهالحمد:قالظهرهاعلىاستوىفلما،اللهبسم:قالالركاب

نفسيظلمتسبحانك:قالئم،مرابثلاثأكبرالثه:قالثم4مرالت

فقلت:ضحكثم،أنتإلاالذنوبيغفرلاإنه،ليفاغفر

لمج!!النبيرأيت:قال؟ضحكتشيءأفيمن]ب/7[،المؤمنيناميريا

ضحكت؟شيءايمن،اللهرسوليا:فقلت،ضحكثم،فعلتكمافعل

قالط.

لاأنهيعلم،ذنوبيلياغفر:قالاذاعبدهمنيعجبسبحانهربك"إن

.("أ2"كيريالذنوبيغفر

)1(

)3(

)بغية!دهفيأسامةأبيبنوالحارث2738،!قمالترمذي:أخرجه

وصححه7765رقم4/265الحستدركفىوالحاكم708،رقمالاحث(

8884.رقمالايماذ()شعبفيوالبج!قي،الذهبيووافقه

245!3/)الارواء(الألبانيوصححه

رقموالترمذي،2026رقمداودوابو،281و11وه1/79أحيد:اخرجه

8؟87رقم)الكبرى(والنسائي1،اصحيححسن"حديث:وقال3لحلح6

ويخرهم.،9874و

الذهبي.ووافقه2/99مسلمشرطعلىالحاكموصححه

وهوميسرةإلا،الصحيحرجالمنموثقونكلهم"رجاله:الحافطقال

.5125/علانلابنالربايخة()الفتوحات.لماثقة

.2742رقمالترصذي(أصحيجالألبانيوصححه



قالت:عائشةعنسننهفيماجةابنوروى

لتمبنعمتهالذيلله"الحمدةقاليحبهماراىإذا!اللهرسولكان

-"حمالكلعلىلته"الحمد:قاليكرهماراىاوإذا،ا"الصالحات

.الاسناد)أ"صحيححديثهذا:الحاكمقال

:قالعنهاللهرضيعليعنمسلمصحيحوفي

لك!بثا،حمدهلمنالله"سحع:قالرأسهرفعإذا!ط!!واللهرسولكان

.بعد")2"3شيمنشئتماوملء،الأ!ض-وجمل،السمواتملء،الحمد

الخدرجمما.سعيداابيع!وفيه

:قالالركوعمنرأسهدفعإذاكاذ!اللهرسولأذ

ماءوجمل،الأ!ضو]ملء[السمواتملءالحمد،لكربنا"]اللهم[

عبد،لككلناالعبد،قالماأحقوالمجد،الثناءأهلبعد،3شيمنشئت

)1(

)2(

رقم(والليلةاليوم)عملفيالسنيوإبن71"3،رقمماجةابنةأخرجه

996،وه9665رقم)الأوسط(وفي،9176رقم)الدعاء(والطبراني937،

احد.شواوللحديث،6304رقمالإيماذ()شعبوالبجالقي،لم1/99والحاكم

)الأذكار(حيد"أ)أسخاده:النوويوقال،الذهبياقرهوالحاكمصححه

.3291/(الزجاجة)مصباحفيالوصيريو!ححه،95؟

.265رقم)الصحيحة،الألبانياوحسخه

حديثصمنلح771رشموقصرها،اليسافرينصلاةكتاب،ممححمسلم

طويل.

.476رقمأيفماوانظد
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منكالجذذاينفعو،،منعتلمامعطيولا؟أعطيتلمامانعلااللهم

الجد"!أ،.

:قالالزرقيرافيبنرفاعةعنصحيحهفيالبخاريىورو

:قالالركوعمنرأسهرفعفلما،غلم!جصالنبيوراءنصليكنا

كثيراحمدأالحمد،لك)ربنا:وراءهرجلقال"حمدهلمنالله))سمع

"قد:قالأنا،:قال"؟المتكلم"من.قالانصرففلمافيه(،مباركأطا

.")2"أولجمتبهاافهميبتد!ونهاملكاوثلانينبضعةرأيت

عبالس:ابنعنومسلمالبخاريصحيحوفي

أفت،الحمدلك"اللهم:يقوليصليالليلىمغقامإذاكاذكحوالنبيان

السمواتقيومائتالحمدولك،فيهنومنوالأرصرالسمواتنور

حق،ولقاؤك،حقووعدك،الحقأنتالحمدولك،فيهنومنوالأرض

.)3"الحديث...،حقوالنبيون،حقوالنار،حقوالجنة

:قالعموب!عبداللهعنمسلمصحيحوفي

ابىحديثم!لجسالقوسينومابين،77؟رقمالصلاةكتاب،مسلمصحيح)1(

عخه.اللهر!يالخدريسعجد

.478رقمأيضأوانظر

الحمد،ولكربخااللهمفضك:باب،الصلاةصفةكتاب،البخاريصمجح)آ،

766.رقم

المسافرفيصلاةفيومسلم9601،رقمالتهجدفيالجخاري:آخرجه)3(

976.رقموقصرطا
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والحمد،كبيرأأكبر)الله:رجلقالحمبهيهم!اللهرسولمعنصلينحنبينما

كذاالقائل"من:غ!ج!النبيفقالوأصيلا(،بكر!اللهوسبحاذكئيرا،لله

ل!ا،"عجبت:قالاللهرسولياقلتهااناةالقوممنالرجلفقالوكذا؟

اللهرسولسمعتمنذتركتهنفما:عمرابنقال،السماء"أبوابلهافتحت

(.يقوله!)1]ب/8[!هس!

:قالرافعبنرفاعةعنالسننوفي

طيباكئيراحمدأ،للهالحمد:فضلت،فعطستجم!ي!النبيخلفصليت

:فقالانصرفغ!لمجهالله!سولصلىفلحا،ويرضىربنايحبكما!همجاركا

افيا!لممن:الثانيةقالهاثمأحد،يجبهفلم؟الصلاةفيالمتكلمأمن1

:قالقلت؟كيف:قال،اللهرسولياأئا:رافعبنرفاعةفقال؟الصلاة

فقالط:،ويرضى!بضايحبكمافيهمباركاطيبأكئيرأححدأللهالحمد:فلث

!بهـا!2""يصعدأي!مملكأوثلاثونبضعةابتدرهالقدبيدهنفسيوالذي

.حسن)3"حديث:الترمذيقال

)1(

"2(

3(لي

106.ر!مالصلاةومواضعالمساجدكتاب،مسلمصحيح

.الاصولمنوالتصحجح،يصعدها:اليخطوطفي

اوفي،2145/والخسائي،404رقموالخرمذيلا،73رقمداودأبو؟أخرجه

)السننفيوالبيهقي4532،رقم)الكبير(والطبراني،5013رقم)الكبرى،

2611011رقم2/69(الكبرى

قليل.قبلمركماالبخاريفىالحديثوأصل

بينما،البخاريروايهفيمبهماالقاللكونجهةمنالحديثواسحشكل

كماعطاسهبعدتلكعبارته!الكونهوأيضأهنا!السننروايةفيمفسرهو

ابن-الحافظوأجاباالبخاريروايةفيموضعهايحددلمبيعما،السننفي
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ةقالربيعةبنعامرعنداودابيسننوفي

:فقال،الصلاةفيوهو!ححطاللهرسولخلفالأنصارمنشابعطس

منيرضىوبعدما،ربنايرضىحتى،فيهمبا!كأطيبأكثيرأحمدادله"الححد

الكلمة؟القائل"من!قال!م!اللهرسولانصرففلما"،والآخرةالدنياأمر

يا:فقالبأسأ؟يقللمفإنه،الكلمةالقائلمن.قالثم،الشاقيفسكت

عرشدونتناهتما]قال[)1"ة،خيرأإلابهااردلم،قلتهاانا؟اللهرسول

.")2(ذكرهجلالرححن

قالط:حجربنوائلعنأحمدالاماممستدوفي

طيباكحيراححدأللهالحصددا:رجلفقالعط!!حمه،اللهرسول!صليت

ياانا.الرجلقال؟القائل"من:قال!م!اللهرسولصلىفلما"فيهماركأ

فلملسماء،1أبو[بلهافتحتلقد:فقالالخير،إلاأردتوما،اللهرسول

)1(

)2(

:فقالذلكعنحجر

عندوقععطاسهأنعلىيحملبلبيمهما،تعارضلاأنه:"والجواب

وأ،عحلهاخفاءلقصدنفسهعنيكعئيانماحولا،!تاللهرسولرإس!فع

فلاالإختلافمنذلكعداماوأما،لاسمهالرواةبعضلنسياذعطكمئي

؟2.33/،الباري)فتحاختصرها"الراويلعلزيادةإلايحضحن

اياصول.منوأثبخها،الحخطو!منساقط

رقم(السنة)شرحفيالبويطريمهومنلا،74رقمداودأبو!أخرجه

فيعاصمأبيوابن؟26،رقم(والليلةاليوم)عحلالسخيوابن727،

325.رقموالخاني()الاحاد

)الفتح(.بهبأسلابسندةوقالالسنيوابنالطبرانىإلىالحافظوعزاه

.01/616

.162رقمداود(أبي)ضعيفالالبانيوضعفه
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."2"!لعرشادون2شي"11ينهنفا

فيالركوعبعداعتدالهفييقولكانأنهالصحيحفيجمططه!هعخهوثجت

طوللأ.قياماوكانالحمد(")3"،لربي،الحمد"لربيالليلصلاة

فلواكان،وأكملهالحمدأفضلغيرهوفيالموضعهذافيلأمتهوشرع

الحمدافضل!مؤيدهويكافيء،نعمهيوافيحمدأللها)الحمدالقائلقول

أشبهه+وماالموضعهذابهالموأضعأولىلكاذ

فيالجامعالأفضلالأكملالحعدهذاعنهيأتيلا!ادلهسجحاذفيا

ولا،الصحابةمنأحايقولهولاتعلييأ،ولا،قولالا،البتهواحدموضغ

)1(

ل!2(

)3(

لإدكاممشددةفهاء،مكسورةنونثمال!اء،سكونثم،الونبفتحأ)يخهخفا"

احمد.لفظهذاالضمير،اهاءفيالكلحةهاء

.إدكام3بانهنالالا"اأفيا.والطبرانيماجةوابنالنسائيوعند

."تماهى"فما:الطيالسيوعند

لابن)الخهاية(.إليهالوصولعنشى!كفهاولامنعهاماانهوالمعنى

.5913/الأثير

والعسائي06"18،رقم4/318واححد1116،رقمالطيالسي:أخرجه

07"3،رقمماجةوابن،6001رقم)الكبوى،وفى-2/145146

05201-517رفم)الدعاء(وفي،2لأ-21225/)الكبيرحماوالطبراني

398.رقم(النسائي)!حيحالأل!انيوصححه

رقمداودوأبو23375،رفم5/993وأحمد،416رقمالطيالسي:أخرجه

1231،و002-2/991والنسائي275،!قمالش!مائلفيوالترمذي87،لح

عنه.ادلهرضيئحذيفةحديث!تكيرهمو

الذيالشا!دموضعدوذ772رقممسلمصحيحفيالحديثوأصل

الحؤلف.ذكره

03



،والشرابالطعامعقيبولاحاجإ،تشفدولاخطبإ،فيعنهميعرف

-المحالم!هذا!والكمالالفضيلةفيدونههوحمدعنهمجاءالذيوإنما

أبيعن]ب/9[مسلمصحححفيكماسبحانهلهالملائكةحمدوكذلك

عنه:للها!ضيهريرة

فنظر،لبننمنوقدءخمر،مغبقدعبهأشريليلةاتيجم!ب!النبياذ

هداكالذيدئه"الحمد:السلامعليهجبريلفقال،اللبنفأخذإلسهحا،

.")1(أمتككوتالخمرأخذتلو،للفطرة

:البخاريصحيحفيكماسبحانهلهالصحابةحمدوكذلك

عائشةإلئعبدادلهابنهأرسلطعنلماعنهاللهرضيالخطاببنعمران

عمر:قالاللهعبدقبلفلحا،صاحبجهمعيدفنانيستأذنهاعنهااللهرضي

دله،"الحمد:قال("،أذنت،المؤمنينأميريححث"الذي:قالإ)مالديك؟"

(")2،.ذلكمناليهمم!شيماكاذ

)1(

،2(

سننه:فيماجةابنوروى

عنيأذهبالذيدله"الحمد:قالالخلاءمنخرجإذاكانغ!موالنبيأذ

الفطوة،"هديت:بلفظ"16رقمالإيماذكتاب،صحيحهفيئمسلمآخرجه

."...الفطرةأصبتأو

التفسحركتاب،صحيهحهفيالبخاريلفطهوإنماالحؤلفذكرهوالذي

.5576رقمالأشربهوكاب،07!9رشم

ضمن0037رقمالصحابةفضائلكتاب؟صحيحهفيالبخاريأخرجه

طويلى.حديث

7.74/الفتحوانظر
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لأذا

رداء

)1(

،2(

)31

)4(

،1")وعافانيكط

:قالعنهمااللهرضيعمرابنعنالطبرانيمعجموفي

:قالالخلاء[أ2،]منخرجإذاص!طهس!اللهرسولكاذ

"أ41،.أذاهعنيود!غ،قؤته[)3"في]وابقى،لذتهأذاقنيالذيدنه"الحمد

عخه:اللهرضيالخدريسعيدابيوعن

وا،قميصاأو،عمامة!باسحهسما!ثوبااستجدإذاكاذ!لمجهالنبيأن

ماوخير،خيرهأسالك،كسوتنيهالتالحمد،لك"اللهم.يقولثم،

ضعيف.بسندعنهادلهرضيأنسرحدبثمن403رقمماجهابن:أخرجه

الن!يااع!اللفظبهذافيهيصحولا،ضعيفحديث"هذاةالبوصيويقال

)مصباح".تضعيفهعلىممفقالحكيمسلمب!وإسماعيلشيب!،ءئث!

.1912/(الزجابئ

:قالجثحجرابنوالحافظ2/3"،)المجصوع(فيالنووي:وضعفه

ارقم)الارواء(والألجاني،1217/الأفكار()نتائج"(إسماعيلإلاثقاتفوانه)

33.

اللهرضيوحذيفةالدرداء،وأبىذ!،أبيحديثمنشواهدوللحديث

218011-1216/الأفكار()نتائجعليهام3والكالتخريج!اوأنظرلحعحهم

.الأصولمنوإستدركته،الصخطوطمنساقط

.الأصولمنواستدركته،الحخطوطصنساقط

رقم(والليهلةاليوم)عصلالسنيواب!3،لأ0!قم)الدعاء،الطبراني:أخوجه

01وكيرهما،62

شواهد.لهوذكر1/921الأفكار()نتائجفىالحافظوضحفه

32



له")1(.صنعماوشرشرهمنبك!أعوذ،لهصنبع

صحيح.وإسناده،والنسائيداودابورواه

حسن.حديث.الترمذجمماقال

:يقولجم!جمصاللهرسولسحعت:قالعنهاللهرضيعمرعنالترمذيوفي

عورتي،يهدي1اوماكسانيالذيدلهالحمد:فقالجديدأثوبالبس"من

فيكان،بهفتصدقاخلقالذيالثوبإلىعمدثم،حياتيفيبهوأتجفل

.وميتألما)3"حئا،)2"اللهسبيلوفي،اللهكنفوفي،اللهحفظ

)1(

،2(

)3(

)السننفيوالخسائي،176لأرقموالترصذي؟،020رقمداودابو:أخرجه

0542رقمحبانوابن0!،و303/واحمد،68001رقم(الكبرى

وغيرهم.893،رقم)الدعاء(والطبراني،!421و

داود(ابي)صحججوالالباني،الذهبيووافقه4/291الحاكموصححه

3933.!قم

.1125/الافكار(أنتائجفىالحافظحسنهو

الترمذيفيوالذي،السنيابنروايةهيكماالمخطوطفيكذاالله!"سبحل

.لادلهستر":وغيرهما!اجةوابن

3623،ر!مماجهوابن،كريبحديث.وقال0356رقمالترمذي:أخرجه

بنوعبد2،"1و.8/453/1،شيجةابيوابن!03،رقم144/وأحصد

393،رقم)الدعاء(والطبرالي273،رقمالسخيوأبن"1،رقمحم!د

وكيرهم.

.2138/)العلل(.ثابتكيروالحدب:الدارقطنيقال

.2191/(المنناهية)العلل.لايصححديثهذا:الجوريافيوقال

.9464رقم،الضعيفة"الالبانيوضعفه
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:قال!ط!س!النبيعن،انمسبنمعاذحديثم!حمدالإماممسندفيو

كيرمنورزقنيههذا،اطعحنيالذيللهالحمد:فقالطعاماأكل"من

الحمد:فقالثوبالبسومن.ذنبهمنتقدممالهأدلهكفر؟قوةولامنيحول

تقدممالهاللهكلكفر؟قوةولأمنيحولغيومنوررقنيه،هذاكسانيالذيلق

..)1(
.("دلبهمن

:قالعخهالدهرضيعليعن،الترمذيجامعوفي

الحواقف.فيعرفةيوم!ج!النبيدعاءأكثركاذ

صلاتي،لكاللهم،نقولىمماوخيرأ،نقولكالذي،الحمدلك"اللهمم

إنياللهم،تواثي)3"ربولك،مابي)2(واليك،ومماتي،ومحياي4ونسكي

الامر،وثتاتالصدر،وهالقبر،عذابأ[6]ب/منأ3"بكأعوذ

.""!الريحبهتجيءماشرم!بكاعوذإنياللهم

)1(

)2(

)3(

ألح(

)3(

)02(.صفحةتخريجهسبق

.لالأصومنوالت!حيح،ماليأالمخطوطفي

وتاؤه،بعدهمنلورثتهالإنسانيخلفهماةومثلمةب!اء"أتراثيئ(:الحخاويأطقا

غيردمايخلفهوأذ،يورثماانهبهذا!ك!د!!صاليطفىفبئنواو،منبدل

لامعالفىهـالأنبباكا)إناالخبر؟وفى،سبحانهدته!دقةهويخلفهلورثتى

،إ.صدقةف!وتوكناهما،نورث

.2132/القدير،)فيض

.اليخطوطفيمرتين)من،تكر!ت

فيوالمحاصلي2841،فقمخزيمةوابن0352،!قمالخرمذي:أضهـجه

والبيهقيئ=،222-1/221صبهان()أخبارفينعيموأبو،62لىقماسدعاء()1
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وبيدك،كلهالملكولك،كلهالحمدلك"اللهمةمعروفآخرأثروفي

.(1الحمد")أهلوأنت،والسرهعلان!ته،كلهالأمريرجعوإليك،كلهالخير

وأحسنه.الحمدأجحعمنوهذا

فييعلمهمفلم،والمضاعفالمفردالححدمتهع!حيهالنبيعلموفد

عنه.المسئولالحمدهذامنهشيء

جاءةقالعخهاللهصرضيوقاابيب!سحدعنمسلم!حيحوفي

إلهلا:2""]قل[أ:قال،قولهكلاماعلمني:فقالحمكطلمجةاللهرسولإلىأعرابي

اللهوسبحانكثيرأ،دئهوالححدكبيوأ،أكبرالله،لهشريكلاوحدهاللهإلا

لربي،هؤلاء:قال"الحكيمالعزيزباللهإلاقوةولاحولى،،العالمينرب

.")3"وارزقني،واهدنى،وارحمني،لي[غفراللهم:"قل:قال؟ليفما

)1(

،2(

)3(

9377.رقم(الإيمان)شعب

.بالقويإسنادهوليس،الوجههذاصنغريبحديثهذا:التر!ذيقال

.1214رقمالجامأو)ضعجف1892،رقم)الضعيفة"الالبانيوضعفه

مى6174رقمالدعاء(1فيوالطبراني،23355رقم5693/احمد:اخصجه

عنه.اللهرضياليمانبنحذيفةحديث

كابفيالدنياأبيابنإلى(والرهيب)الحرغيبفيالمنذريوعزاه

كخابفينصرمحمدبنإلىالحبالك(1فيالسيوطيوعزاه"الذكرا،

.11لصلاةا"

والالباني01/69،الزوائد()مجمعوالهجحميالممذري،:وضعفه

639.رقملأ؟1/8(والترهيبال!ريخبأضعيف

مسلم.صحيحمنواستدركته،المخطوطمنساقط

6926.رقموالدعاء،الذكركخاب،صحححهفيمسلمأخرجه
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و!اص:أبيبنلصعدعن)1(السننوفي

به،تسيححصىاونوكلمايديهابينامرأةعلىمج!ي!النبيمعدخلأنه

فقالت

خلقماعدداللهسبحاذ:وافصل!2"هذامنعليكأيسرهوبمااخبرك

مابينعدداللهوسبحان،الأرضفيخلقماعدداللهسبحانالسحاء،في

مثلللهوالحمد،ذلكمثلاكبروالله؟خالقماهوعدداللهوسبحان،ذلك

01ا"أ3"ذلكمثلبالله،إقوةولاحولىولا،ذلكمئلاللهإلاإلهولا،ذلك

هذامنأفضل"مزيدهويكافيء،نعحهيوافيححدأ،لله"الحمدكانفلو

01إياه،لعلمهاأ!

رسولقال:قالعنهاللهرضيجندببنسمرةعنمسلمصحيحوفي

جمك!اس!.ألته

)2(

)31

)4(

الله،إلاإلهولا،دلهوالحمد،اللهسبحان:أربعاللهإلىالكلام"أحب

الحخطوط.فيصرتينأعن،تكررت

وفضل.تالمخطوطفي

كريب،حسن:وقال"356رقموالترمذي،0015رقمداودأبو:أخرجه

)الدعاء(والطبراني83،لأرقمحبانوابنلا،01رقممسندهفييعلىوابو

الذهبي.ووافقهوصححه1/547والحاكم،1738رقم

1.81/الافكار،)نتائجفيالحافظوحسنه

و)الضيفة(لأ،17ردم(الترمذي)ضعيفمكر:الألبانيوقال

.-9"أ1/188

لعلمه.:الحخطوطفي
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."أأ"بدأتبايهنيضرلا،أكبروالله

منافضلمزيده"(ويكافيء،نعمهيوافيححدأ،دته"الحمدكانولو

منه-اللهإلىاحبلكاذهدا

قال:قالعنهاللهرضيهويرةأبيعنأيضا--مسلمصحيحوفي

!هسص:اللهرسولط

احتث،أكبروالله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحاق:اقولىلأن"

"!2(.الشمسعليهطلعتمماإليئ

وأبيسعيدأبيعن،صالحأبيعن،سنانأبيعن،إلرائيلو!وى

جم!ج!:اللهرسولقال.قالاهريرة

الله،إلأإلهولا،للهوالحمد،أدلهسبحان.الكلاممنأصطفىالله"إن

عنهحطاو،.حسنةعشوينلهكتب"الله"سبحان:العبدقالفإذا،أكبروالقه

الله"إلاإله"لا:قالفإذا،ذلكفمثلأكبر(""الله:قالفإذا،سيئةعشرين

3(!سهأقبلمن"العالمينربدله"الحمد:قالوإذاأ[1ب/1،ذلكفمثل

.")؟"سيئةثلاثونعنهولمحظ،حسسمنةثلاثونلهكتبت

)1(

)2(

حما)3

الح،

12137رقم،الادابكتاب،صحيحهفيمسلمأخرجه

.5926رقموالدعاء،الذكركتاب،صحيحهفيمسلمأخرجه

الهامش.فيوصوبه،نفسك:الحخطوطفي

فيوالنسائيلح3908رقم1208/2031،رقم2/302أححد:اخرجه

703،لحرقمالأسسار()كشفوالبزار،80601!قم(الكبرى)الصحمخن

وصححه9291رقم1/512والحاكمأ"16،رقم)الدعاء،والطبراني

الذهجي.ووافقه
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كاذأنهص!النميعن،الأشعريمالكأبيعن!سلمصحيحوفي

يتهول:

والحمدادلهوسبحان؟الميزانتعلأدقهوالحمد،الإيمانشطرأ)الطهور

والصدقةنور،والصلاة،والأرضالسماءمابينتملا-أو-تملآنلله((

يغدوا؟التاسكل،،عليكاولكححةوالقرآنضياء،والصبر،برطان

عغتقها")1(.مبتاعهاأوفموبقها،نفسطفبائع

عمر،بنخراشبنطلحةحديثمن،والترمذي،ماحةابنروىوقد

!رلت!ل!سيماللهر!رلسمعت:قالعبداللهب!جابرعن

.دله(")؟"""الحمدةالدعاءوأفضل،"اللهإلاإلهلا":الدنترافضل)1

دعاءئجددها""الححدكان:لهفقيل،الحديثهذاعنعيينةابنو!شلى

نائلهةيرجوجدعاذبنلعبداللهالصلتأبيبناميةقولسمعتأما:لفص1

أحما1

)2(

ا01/لا".الزوائد()!جحع.الصحيح!جال!جالهحا:الهيثيوفال

.1الأ8رقمالجايم()صحيحالألبانيوصححه

223.!قم،الطهارةكتاب،صحيحهفيمسلماحرجه

فيالدنياأبيوابن3868،رقمماجةوابن3383،رقمالترمذفي:أخرجه

حباذوابت،01د99رقم"الكبوى)السخنفيوالخسائي،1؟.رقم)الشكر(

راقمالإيحاذ()شعصوالبيهقي،4831رقمالدعاء(1فالطبراني،"63رقم

وكيرهم.،1602

الذهبي.ووافقها/"94الحاكموصححه

6.لح-1/63الأفكا!()نتائجفيالحافطوحسنه

!دم(الجامعوأصحيح1،لح79رقم)ال!حيحة،الألبانيوحسنه

أ..ألح
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الحباءشيمتكإنحباؤككفانيقدأمحاجتيأدكرا

الثخاءلعرضهمنكفاهيوماالمرءعليكأثضىإذا

مساء)1"ولاالجميلالخليقعنصباحيغير!لاكرصحم

!؟حصحانهبالخالقفكحف،علحهبالثشا!مخلودتيمناكتفىمخلودطفهذا

ربهعالىوالمثني،العبادةودعاء،المسألةدعاءبهيرادالدعاء:قلت

الدحصفهو،لهوطالح!،منهطالبفإنه؟بالاعتحارينلهداعوآلائهبحمده

الديخ!ل!مخ!حينفادلمحط!صالآألةلآ!ص!ص>:تعالىقال،حق!صة

،[56]غافر/<ولفيالخمندبلل!الخقد

جم!!حمصاللهرمحولأذ،عمربنعبداللهحديثمنسننهفيماجةابنىورو

حذشهم:

لجلالينبغيكماالحمدلكيا!ب؟ةقالاللهعبادم!عبدأ"أن

يكتبانها،كيضطيدريافلم،بالملكينفعظمت،سلطانكولعظيم،وجهك

نكتيها،كيفندريلامقالةقالعبدكإن؟يارفي:فقالاالسماءإلىفصعدا

يارلب!:قالا؟عبديقالماذاعبد؟-.قالبماأعلموهو-وجلعزاللهتمال

سلطانك،وعظيم،وجهكلجلالينبغيكماالحمدلك؟يارب:قالإنه

.ا")3"بهافأجزيهيلقانيحتىعبديقالكمااكحباها.وجلعزاللهفتهال

)1(

)2(

.17الصلتأبيبنأميةديواذ

،79132رقم264؟1/)الكبير(والطبراني9286،رقمماجهابن.أخرجه

الذيجزئهفيمودويهوأبن،8017رقمو!الدعاء،2459،!قمو)الأوسط(

.04لالأ!قمالإيصان()شعبوالبيهقي،916رقمالطبرانيعلىانتقاه
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ابيعن،ثابتبنمحمدحديثمنأيضأ--ماجةابنسننوفي

:يقولكاذص!ستوالنبيان،ثريرة

."أالنار")أهل،12اب/حالىمنباللهأعوذ،حالكلعلىدله"الحمد

بهمر!حي!اللهرسولأذ:ه!يرةبيعن،شيبةابيابنمسندوفي

تفقال،كراسايغرس]وهو[)2"

كرابرعلىأدلكالا:قال؟كراسا:قلت؟تغرسالذفيمابأباهريرة"يا

تغرس!،أكيروالله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحان؟هذامنخيبر

")3".الجنةفيشجرةواحدةبكل

ط!!ه:اللهرسولليقال:قالالدرداءابيعن،ماجةابنسننوفي

)1(

)؟(

)3(

الزجاجة"أمصباحأحمد!الامامإلىوالبوصيريأ!نذرياوعزاه

.3/091-191

619.رقم4لا1/7(والترهيبالتركب)ضحيفالألبانيوصعفه

اشيبةبيوابن3872،و251رقمماجهوابن9935،!قمالترمدي.أخرجه

1372رقم(الستة)شرحوالبغويلح17؟أرقمححيدبنوعبد15/281،

عنهحا.الئهرضيعمرابنحديثمنشاهدوله،وغيرهم

)ضعيفوالألباني3/291،(الزجاجة)مصباحفيالجوصيريوصعفه

831.رقم(ماجةابن

6501؟رلم531،/الأولالقسم1/(الصحيحة)السلسلةوانظر

الحخطوط،منساقط

الذهجي.ووافقهوححه1512/والحاكم38،لأ5رقمماجةابن:اخرجه

.3/391(الزجاجة)مصباحفيالبوصيريوحشه

9603.رقم(ماجهابن)صحيحالألبانيوصححه
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فانها-،اكبر"والله،اللهالاإلهولأ4دثهوالححد،اللهب"سبحان"عليك

."ووقها")1الشجرةتحطكماالخطاياتحط-يعني

:قال!جالهالنبيعن،مسعودابنعن،الخرمذيوفي

]مني[أمحكأقرىء؟:محمديا:فقال،بياسويليلةإبراه!يم"لقيت

وأذ،قيعانوافهاالماء،عذبة،التربةطيبةالجنةأنواخبرهم،السلام

.2"أأكبر"والله،اللهإلاإلهولا،دئهوالحمد،أدله"سبحان!غراسها

)1(

،21

حسن.حديث-الترمذيقال

ضحيف.بسند3881رقمماجهاي!:أضجه

الترمذقي:أخرجه،عهاللهرضيمالكبنانسحديثمنشاهدوله

فيئنعيموأبو9168،و1688رفم)الدعاء(فيوالطجراني3533،رقم

.555/)الحلية،

)ضعيفوالألباني3/4911(الزجاجة)مصباحفيالبوصيريوضعفه

3.لأ05رقم(الجامعو)ضعحف833،رقم(ماجهابن

تفسيرفي)جزءفيالحلائيطريقهومن3462؟!قمالرمذي:أخرجط

رقم01/173)البهير(والطجراني52،وفضلها(الصالحاتالباقيات

والخطيب،953رقمو)الصعير(،؟182رقم(وأالاوسط،36301

.2292/بغداد()تاري!فيالبغدادي

والألاني،-1201153/الأفكار()لائجفيالحافظ:بسشواهدهوحسنه

.01!ر!م)الصحيحة(

منوطأةفيالواسعالفسيحالحستويالمكانوهو،قاعجمع:"و"قيعان

نباته.ويستوي،فيمسكهالسماءطءيعلوه،الأرض

الباقاتتفسبرفي)جزءوالعلائى،-4132133/الاثيرلابن)العهاية(

.53وفضلها(الصالحات

41



خطبة!:العظامالمجامعفي!حمالنبيتحمجدمنحفطوالذي

الحاجة:وخطبة،الجمرةعندالحجفيوالخطبة،الجمحة

أنفسنا،شرورمنبادلهوتعوذ،ونسمغفره،ونستعينهنحمده،دئه"الحمد

الله،إلاالهلاأناشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهـدهمن

،"")1ورسولهعبدهمحمدأأنوأشهد

،و"نحصده،الجحعبلفط"نستحيخهو"،الإفرادبلفظاشحهد""كلهاوفيها

لجع.ادلفظ("نستغذرهو

:-روحهالدهقدلس-تيميةابنالعباسأبوالإسلامشيخفقال

الجحعلفظحسمت؟ولغيرهلهويستعين،لهيممحتخفرقدالعباكاذ"لما

عنأحديفعيافلابالرسالةولرسوله،بالوحدانيةلله[لشهادةوأما،ذلكفي

بشهادةالإنسانشهادةتتعلقولا،الوجوهمنبوج!الخيابةتمبلو،،كحره

.2"أكلامهمعنىهذا،"نفسهعنإلايتشهدلاوالمتشهد،كيره

وأصحابه،،ورلمحوله،اللهكلامفيالححدمواقعجملفهذه

فلونفائسها،لكأ؟"جلبحت]و[)3"عرائسها،عليكجليتقد،والحلائكة

الظاذ-ظنههكما-وأجمعهاوأكملها،،أفضلهاعنهالصستولالحديثكاذ

الجلالذيحمدفياستعمالأواكثرها،النظامفيعقدهاواسطةلكاذ

.والإكرام

)1(

)2(

)3(

)4(

)؟؟(.صفحةتخريجهلمحبهق

أيفحأ،هناكشئالإسلامكلامذكرفقد؟ه3/(السخن)تهذيبوانظر

.الكلاميقتضجهافيأدة

اصح.أثبتهوما،عليك:الحخطوطشي

42



الذينبهاوحمده،نفسهبها]حمد[)2"أ(أالشيبمحامدهدلهفالحصد

ويرضى.ربنايحبكمافيهمبا!كأطيباحمدا،اصطفى

.)3(وسقم،وصحبه،واله،الاقيالنبيمحمدسيدناعلىاللهوصلى

)1(

)2(

)3(

الهام!ش.فيوالتصويب،الذي:المخطوط!ي

.المخطوطمنساقط

.1338سنةحزر:بالنسخة!نالمخطوطنهايةفيجاء
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الري!صلىخحألئه!!ص
الخحقيقمقدمة

محمدرسولهعلىوالسلامو[لصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن

التبوكية".ب"الوسالةف!ميت،الشامبلادفياصحابهإلىوارسلها

ولانعا!فىاعلالبروألمعوى>وتعاونو(عل:تعالىقوله[لمؤلففيها!سر

منانوذكر،[2:ئدة]الحا(أئعمابشديدألله)نأللهئقوأولعذو!ولاثصا

اللهإلىالهجرةسفرعلىالتعاونوالتقوىالبرعلىالتعاونأعظم

وإرشادا.وتعليمأونصيحةمساعدة4والقلبواللسانباليدورسوله

بذلوطريقه،ع!يالهالتبيعنالمو!وثالعلمالسفرهذازاداذوبين

إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد

وعحودهالأعرمالوراس.وجهكلمنإليهالافتقاروتحقيقبالكلية

بحيثا،القراناياتفيوالتدبرالتفكردوامهوإنماذلكفي

مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ
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الآياتفهرس

الصفحةرقمالاية

*غ-ألرحـصألرخنص؟*آلع!ينربللهأتحضدولص

[4-2/]الفاتحة(آلدممفلومىمك

12[201عمراد/]ال-<لقالهحدمأللهائقوا>

12[1]الخساء/(لأرحمامواب!-لوددشالذيأأدلهوأتقوأ)؟

لح[!/]الألعامظلموا(اثذينلقؤمصدابرفقطعغ

[43/]ا!عراف-لهتدى(تجاومالهذاهدلتاالذىدثهالحضدوقالوام!في

[3لحإبرأهيم/1<تخ!وهالاللهنعمهتعدوأوإنس!

لا1[11]ا!سراء/يحذولدأ<لوثذىلثهألحمدوقلط

[2-1/]الكهف(تجدهـالكثبعكأنزلآثذىللهالحول)

لا[95/]الممل(اصحطفئأئذيتعبادهعكوطمللهآلحضدلمحل!ر

[7"/]القصصوألأخ!(ألألمح!فيألححدهولهالألةلآلثهوهوط

[81-71/]الروم*إ(أتضتصنوصذتضمهحوتصينأللهفممتحن>

7112[-07/]الأحزاب(ا*!*اققى،سدلداولمحوثؤأأللهأئقواءامحوأثذينأيأ!ا>

[1]سبأ/(ألألفض!وماألسمؤتلىمال!أتذىلئهالحضا7*

31[13/]ط<ادماص.*عا!ىمنولمحلملشتهرأأ!دءالدآعصلواط!

[1]فاطر/!لا!ضواآلسحؤتفاطردلهآلحضد!ز

[43]فاطر/آلحز!ط(عئاأدقبألذىللهآلحمدلوأوقا>

لم7



[47]الزمر/(وعد!صدقناأئذىلنهآلخصدلواوقا>

[75]الرمر/(7-نرألعلمين!بدلهلحضدودتلبألحقبيخهموقضى>

[56فى/]كا(ألذيثلهنحدصحينفآدغوههوإلاإلهلاا!حىه!>

لحمداولاالمقكلهلازنهطلىتوماآلشصؤتقمادلهيسبح>

[1]التغاب!/(لأ*.قديرشىءكلعكوهو

48

"

7
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الاحاديثفهرس

الحديث

ربع.ادلهإلىالكلامأحب

هذا.منعليكأيمحرهوبماأخبرك

فليقل.أحدكمعطسإذا

."اطهإلاإلهلا9الذكرافضل

الحمد.لكربناالل!م

كسوتنيه.أنتالحمدلكاللهم

.نقولكالذيالحمدلكاللهم

كله.الملكولك،كلهالحمدلكاللهم

الله.سبحاذ:الكلاممناصطفىادلهإذ

.قالإذاعبدهمنيعجبسبحانهربكإذ

الحمد.لك؛يارب:قالاللهعبادمنعبذاأذ

رجل!قالع!م!راللهرسولمعنصلينحنبينما

لذته.أذاقنيالذيددهالححد

وعافاني.ا!ذىاعنيأذهبالذيللهالحمد

مسلمين.وجعلنا،وسقاناأطعم!نا،الذىللهالححد

وسوكه.،وسقى،أطعمالذيدلهالححد

-الصالحاتتتمبخعمتهالذيللهالحمد

به.ابتلاكءطاعافانيالذيدقهالححد

94

الصفحةرلمحم

36

36

24

38

26

36

34

35

37

93

28

32

31

18
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وآوانا.،كفاناالذيللهالححد

وهدانا.علينامنالذيللها!مد

.للفطرةهداكالذيللهالححد

فيه.مباركاطيباكثيزاحمذا؟للهالحمد

.5مزيدويكافيء،نعمهيوافيحمذا،للهالحيد

.حالكلعللثهالححد

ونسخغفره،نستعحنه،للهالحمد

.حمدهلمنسفالله

فعطست.!س!اللهرسولخلفصليت

رجل!فمالجم!ؤاللهرسولمعصلحت

!الإيمانشطرالطهور

ع!حو.اللهرسولخلفالانصارمنشابعطس

."اللهب"سبحاذعليك

ربخا.عنهمستخنىولا،موحولا،!كفيئغير

له.يلاشريكوحدهاللهإلاإلهلا:قل

الحمد.لكاللهم:يقوليصليالليلمنقامإذاكان

الله.بسم:يقولالطعامإليه!ربإذاكان

.الركوعمنراسهرفعفلماع!لم!جمصالنبيوراءنصليكغا

عليك.ئخاءأحصيلا

لله.والحمد،اللهسبحاذ:اقوللأذ

05

،21

9

هـ2

31

9

3

42

26

28

92

3"

92

13

35

27

27

3

37



الحمد.لربب،الحمدلرب

بب.سريليلةإبراهيملقيت

لله0الحمد:فقالنعمةعبدعلىاللهأنعمما

.هذاأطعمنيالذيدلهالحمد:فقالطعافااكلمن

لغطه.فكثرلمجلسفيجلسمن

دده.الحمد:فقالجديذاثوبالبسمن

؟تغرسالذيما؟أباهريرةيا

51
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91،34

22

33



الاثادفهوس

الصفحةرقمالأثر

والصلاة،للهالححد:فقال،جنبهإلىعطسرجلاان

0042.عمرابنفقال!الدهرسولعلىوالسلام

ابنهارسلطعنلماعنهاللهرضيالخطاببنعحران

00013يستأذنهاعنهااللهرضيعائشةإلىعبدالله

...يديكسبعنلثذلتني!يارب:السلامعليهادمقال

0021+لسانينمنيشعرةلكلاذلو!إلهي:السلامعليهداودقال

وأنتشكركأطيقكيف؟يارب:السلامعليهداودقال

000131عليتنعمالذي

52



العلم

.السلامعليهآدم

.السلامعليهإبراهيم

الحربب.إبراهيم

حنبلبنأحمد

إلدرائيل.

عخهاللهرضيأمامةأبو

الصلت.أببنامية

.الأنصاريأيوبأبو

.البخاري

.مذيلزا

تيحيةأابن

.الأنصاريعبداللهبنجابر

يزيد.جابهـبن

الحاكم.

.البصريالحسن

الخطابب.

.السلامعليهداود

.داودابو

الأعلامفهرس

الصفحةرقم

15

12

37

9

3"

91

9،27،13

3،14لح،91،12،22.23،42،28،33

01،18،24

38

12

26

12

16

12،13

18،91،02،42،92،33
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.لدرداءاابو

صبيح.باتالربيع

الزرقي.دىافعبنرفاعة

ص.وقاابببنسعد

الخد!ي.سعيدأبو

.جغدببنلسمرة

.سناذأبو

شيبة.ابباب!

صالح.أبو

الطبراني.

عمر.بنخراشبنطلحة

الصدقي.بنتعائشة

ربيعة.بنعامر

.عباسابن

عبدالوحمن0

جبير.بنعبدالرحمن

.جدعا!بنعجدالله

.العاصبنعمروبنعبدالله

مسعود.بنعبدالله

طالب.ايابنعاب

04

112

2728،

،3536

18،26،32،37

بم6

37

04

37

32

38

26،31

92

27

02

38

02

21،41

25،36،؟3



ربيعة.بنعلي

.الخطاببنعمر

عمر.ابن

عمينة.أبن

قرقول.أ-ن

ماطحة.ابن

.الأشعريمالكأبو

ثابت.بنمحمد

الحجماج.بنمعحملم

أنس.بنمعاذ

عتيبة.بنالمحنيرة

الخسائي.

.الشمارنصرأبو

.هريرةأبو

حجر.بنوائل

55
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22،1،333

242،31،32،93،لأ

38

15

11،26،31،93،04

38

363،38،لا35،ط!،26،27،031،

91،34

12

91،02،33

32،24،31،37،02
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الكناباسم

احمد!للإمامالزهد

السخن.

ماجه.ابنلمحخن

.داوداببسنن

.الترمذيسنن

الضسائي.س!ن

الصحيح.

.البخاريصحيح

مسلم.صحيح

الصحيحين.

احمد.مسغد

لئميبة.اببابنمسند

.قرقولالمطاللابن

الطبراتي.معجم

الكتبفهرس

الصفحة

12

91،21،25،8؟،36

3،93،04"،26،31

2،92"

24،34،318

02

03

،9،2731

363،38،لأ31،35،،26،27
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04

15
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المو!وسعاتكهوو

الصفحةرقمالموضوع

التحقيق:مقدمة

.القرباتأفضلمنسبحانهاللهحمد

.الحمد"مناللهإدأححثثبءمن"وما!مر!رعاأشحديث
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